
                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             (Ως προς τον ανάδοχο των ειδών με α/α 3 &20) 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/10-05-2017 
Αριθ.Αποφ. 129/2017    

ΘΕΜΑ : Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ,Ντουί ασφαλειών και 
λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}.  
 

         Στους Μολάους, σήμερα την  10-05-2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6450/05-05-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3.Χριστάκος Σταύρος   

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας  

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

              Κανείς 

 

     
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής:  

 Την αριθμ. 101/2017  απόφαση Ο.Ε. με την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια { Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί 

ασφαλειών & λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }. 

 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 5520/2017 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία ανακοινώθηκε η 

διενέργεια του διαγωνισμού. 
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 Την 28-04-2017 διενεργήθηκε  ο διαγωνισμός κατά την διάρκεια του οποίου 

κατέθεσαν  προσφορά πέντε (5) ενδιαφερόμενοι  προμηθευτές-εταιρείες και 

συγκεκριμένα οι εξής : 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1.  
 

ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε /ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

2.  
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

3.  TOP ELECTRONIC COMPONENTS A.E 

4.  AMBER ENERGY M.ΕΠΕ 

5.  Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 

 

      Σε συνέχεια της διαδικασίας του από 28-04-2017 πρακτικού η επιτροπή διαγωνισμού 

προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής έκαστου προμηθευτή και βάσει 

αυτού γίνονται δεκτές όλες  προσφορές. 

    Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από 

την οποία προέκυψε ότι: 

α. Η προσφορά της ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε / ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

γίνεται αποδεκτή για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1-3, 6-8 και 11-55 διότι είναι 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. Για τα προσφερόμενα είδη με α/α 4  και 5 δε 

γίνεται αποδεκτή διότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. Συγκεκριμένα η 

εγγύηση των προσφερόμενων υλικών με α/α 4 και 5 είναι 2 έτη βάσει των 

προσκομισθέντων τεχνικών φυλλαδίων, ενώ βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 

μελέτης πρέπει να είναι  3 χρόνια. 

β. Η προσφορά της TOP ELECTRONIC COMPONENTS A.E δε γίνεται αποδεκτή στο 

σύνολό της, διότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (αρθ. 9 παρ. 3)  και 

συγκεκριμένα δεν προσκόμισε κατάλογο προσκομιζόμενων δειγμάτων και υπεύθυνη 

δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονταν η χώρα κατασκευής και ο 

κατασκευαστής των ειδών. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν ανοίγετε και 

επιστρέφετε. 
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γ. Η προσφορά του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ γίνεται αποδεκτή για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1-13 και 15-55 διότι είναι 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. Για το προσφερόμενο είδος με α/α 14  δε γίνεται 

αποδεκτή διότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. Συγκεκριμένα το 

προσφερόμενο είδος δεν ήταν ίδιο με τα προσκομισθέντες  τεχνικές προδιαγραφές.  

δ. Η προσφορά της AMBER ENERGY Μ. ΕΠΕ είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

ε. Η προσφορά της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή. 

 

Στην συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που έγιναν 

δεκτοί κατά τα παραπάνω. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς της TOP ELECTRONIC 

COMPONENTS A.E. η οποία καταχωρήθηκε ως εξής:  

1) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ για τα είδη με α/α 

1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,18,19,21,22,26,27,29,30,31,32,33,34,42,44,45,46,47,48,49,51,52,5

3 και 55 της αριθ. 22/2017 μελέτης αντίστοιχα, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή. 

2)   ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε / ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα είδη με α/α 

2,11,14,24,28,36,37,38,39,40,41,43 και 50 της αριθ. 22/2017 μελέτης αντίστοιχα, γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

3)  Θ. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε για τα είδη με α/α 3,15,16,17,20,23,25,35 και 54 της αριθ. 22/2017 

μελέτης αντίστοιχα, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

 

       Για το με α/α 30 είδος της αριθ. 22/2017 μελέτης, (ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3G1,5mm2 100 

μέτρων) , δόθηκε ισότιμη προσφορά (40,80€) από τον κ.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. 

ΘΕΟΔΩΡΟ και Θ. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης 

πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων οικονομικών φορέων, από την 

οποία προσωρινός ανάδοχος για το είδος με α/α 30 ανεδείχθη ο κ.   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω78ΧΩΚ9-ΥΟΤ



Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την έγκριση 

ή μη του 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  

με τίτλο   << Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί ασφαλειών & λοιπών ειδών δημοτικού 

φωτισμού >>. Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της 

προμήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό .Δ.-Α.), και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του  

Ν.4412/2016  

                                                        

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

         Εγκρίνει το από 28-04-2017 Πρακτικό του 1ου σταδίου διαγωνισμού της Επιτροπής 

διαγωνισμού το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια 

λαμπτήρων –ντουί ασφαλειών & λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }, του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                      2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                   4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                      6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                                       

                                                         
 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω78ΧΩΚ9-ΥΟΤ


		2017-05-15T14:46:41+0300
	Athens




