ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΚ9-ΝΒΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 98/2014
«Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων –
ντουί, ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/20-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
3.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 4.
Νικολινάκος Παναγιώτης
5.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 5.
Χαραμής Αντώνιος
6.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6.
Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
8.
Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9.
Βουνελάκης Γεώργιος
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Λύρας Χαράλαμπος
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Μέντης Γεώργιος
20. Δουμάνης Δαμιανός
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών,
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Στις 13 Μαρτίου 2014 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων–ντουί–ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού»
προϋπολογισμού 36.195,76 € και κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές, από τις οποίες δεν έγινε
καμία δεκτή και η Επιτροπή διαπιστώνει το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο
της προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 73/2014 απόφασή της, αποδέχεται το
από 13/03/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών και
παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης της
προμήθειας, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος
διαγωνισμός).
Στις 24 Μαρτίου συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού και προέβη στην αξιολόγηση τριών
(3) προσφορών, που κατατέθηκαν και σύμφωνα με τη Γνωμοδότησή της, προτείνεται η ανάθεση
της προμήθειας στην επιχείρηση ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, διότι καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23 παρ. 1 προμήθεια με "διαδικασία μέσω
διαπραγμάτευσης, ή
"απευθείας ανάθεση", μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις
περιπτώσεις, που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:

<Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με
απευθείας ανάθεση, απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον
προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η
απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη
διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της
αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων……>.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 24/03/2014 Γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η
ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, καλείστε να
αποφασίσετε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, το από
13/03/2014 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού, την από 24/3/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, την αριθ. 73/2014 Α.Ο.Ε., την αριθ. 19/2014 μελέτη
και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων–ντουί–
ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού» στην Επιχείρηση «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
με έδρα την οδό Ερμού 104 Λ. Αιδηψού Τ.Κ. 343 00 ΧΑΛΚΙΔΑ, διότι πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές της αριθ. 19/2014 μελέτης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την
από 24/03/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το Δήμο, με τα είδη όπως αυτά περιλαμβάνονται στην αριθ.
19/2014 μελέτη
(φύλλο προϋπολογισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας), στη συνολική τιμή των 31.257,62 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (25.412,70 €
+ ΦΠΑ 5.844,92 €), ποσό συμφέρον για το Δήμο και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της
μελέτης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Παπαδάκη Ευγενία
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