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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   166/2018

ΘΕΜΑ  13ο ΄Εγκριση ή μη 1ου & 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για
        την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη
        συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου –
        Περαχώρας (αρ. μελ. 28/2018).

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  23η   του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος   Δευτέρα
και ώρα 08:30π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την
υπ' αριθμ.  11680/19-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη -
Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  τέσσερα (4), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς  :1.Γκιώνης Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος – Πρόεδρος,  2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος. 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς:.1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2. Δόσχορης Κων/νος. 3.Νικολάου Σωτήριος.

Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση ενός
εκτάκτου,  ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα
εξής :

1.Την  υπ΄αριθμ.  28/2018  μελέτη  της  Δ.Τ.Υ.  του  Δήμου  που  αφορά  την
προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
Δ.Κ.  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  προϋπολογισμού  δαπάνης  59.969,78  €  και
προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 14.392,75   συνολικής δαπάνης 74.362,53  €.

2.Τον  δημοτικό  προϋπολογισμό  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση 74.400,00 € στον Κ.Α. 20-6662.005  ‘’Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ)
για  τη  συντήρηση  δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού  Δ.Κ.  Λουτρακίου  -  Περαχώρας’’
σύμφωνα με την από 03-04-2018 βεβαίωση του Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών του Δήμου.

3.Την  υπ΄αριθμ.  105/2018  (ΑΔΑ  ΩΑΥ6ΩΛ3-6Ψ4)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί διάθεσης 74.362,53 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την εκτέλεση
της εν θέματι προμήθειας.

4.Την  με  αριθμό  πρωτ/λου  8487/29-05-2018  απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα
αριθμό Α-457.

5.Tην  υπ΄αριθμ.  114/2018    (ΑΔΑ 72ΖΤΩΛ3-30Τ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία  μεταξύ  άλλων  καταρτίστηκαν  οι  όροι  διεξαγωγής  του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.

6.Την υπ΄αριθμ.  9970/20-06-2018 περιληπτική  διακήρυξη του διαγωνισμού
και την εφημερίδα που δημοσιεύτηκε.
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7.Το  1ο/04-07-2018  πρακτικό  διενέργειας  του  ανωτέρω  διαγωνισμού
σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν  προσφορές από τους 
α)PROLIGHT G.P.B., β)Παν.  Παπαδόπουλος &  Σια Ε.Ε.,  γ)ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία
Χρωμάτων ΕΠΕ, δ)PROTON POWER & LIGHT A.E.,  ε)Καύκας Α.Ε., στ)Καραχάλιος
Ε. Γεώργιος, ζ)Παπαθανασίου Ν. Κνω/νος και η)AMBER ENERGY M. EΠE ,
και ανακοινώθηκε ότι στις 13-07-2018 θα αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές, που
ήδη  αποσφραγίστηκαν  ενώπιον  των  προσφερόντων,  και  θα  αποσφραγιστούν  οι
οικονομικές.

8.Το  2ο/20-07-2018  πρακτικό  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το
οποίο κατά τον έλεγχο των τεχνικών  προσφορών απορρίφθηκαν οι προσφορές των
α)PROLIGHT  G.P.B., β)ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ, γ)PROTON POWER
& LIGHT A.E.,  δ)Καραχάλιου Ε. Γεωργίου  και ε)Παπαθανασίου Ν. Κων/νου για τους
λόγους που αναφέρονται σ΄αυτό,  και έγιναν δεκτές των 
 α)Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.,  β)Καύκας Α.Ε. και γ)AMBER ENERGY M. EΠE, 
κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οποίων  όμως, προέκυψε
ότι οι Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε. και Καύκας Α.Ε. δεν παρουσιάζουν αποδεικτικό
έγγραφο  του  χρόνου  ισχύος  των  οικονομικών  προσφορών  με  συνέπεια  την
απόρριψή τους. 
Η Επιτροπή έκανε δεκτή την οικονομική προσφορά της  AMBER ENERGY M. EΠE
εκτός από το  υλικό με α/α 2 ήτοι ‘’Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 250W  Ε40
σωληνωτή’’ επειδή η τιμή μονάδας της προσφοράς είναι μεγαλύτερη από εκείνη της
μελέτης. Προτείνει λοιπόν ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία AMBER ENERGY M.
EΠE για όλα τα είδη της προμήθειας σύμφωνα με την προσφορά της ήτοι έναντι
ποσού  24.166,25 € πλέον ΦΠΑ, εκτός του υλικού με α/α 2 της μελέτης,  για το οποίο
εισηγείται  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας   σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  και  την
απευθείας ανάθεσή του (άρθρα 106 και 118 του ν. 4412/2016)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και εκείνες του ν. 4412/2016, μετά από ανταλλαγή
απόψεων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α
1.Εγκρίνει το  1ο/04-07-2018  και  2ο/20-07-2018  πρακτικό  της  Επιτροπής

διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
της  προμήθειας  υλικών  (λαμπτήρες  κλπ)  για  τη  συντήρηση  του  δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού   Δ.Κ.  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  (αρ.  μελ.  28/2018),
προύπολογισμού δαπάνης 59.969,78 € πλέον ΦΠΑ.

2. Αναδεικνύει την εταιρεία AMBER ENERGY M. EΠE προσωρινή ανάδοχο
της ανωτέρω προμήθειας, καθότι η προσφορά της έναντι ποσού 24.166,25  € πλέον
ΦΠΑ  24%  είναι  σύμφωνη  με  την  υπ΄αριθμ.  28/2018  μελέτη  και  οικονομικά
συμφέρουσα για τον Δήμο.

3. Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το υλικό με α/α
2  της  υπ΄αριθμ.  28/2018  μελέτης,  καθότι  η  διαδικασία  απέβη  άγονη,  αφού
απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές  ως προς το υλικό αυτό. 

Κατά της  ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)
ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    166/2018
Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2. Παπαθανασίου Αθανάσιος
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος

   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
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