
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.076/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 5νπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ζπλνπηηθνύ 

δηαγωληζκνύ γηα «Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ πξνϋπνινγηζκνύ 11.989,56€» νκάδαο 

Β’ & Γ’ 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
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ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ αξηζκ.59/2019 πξνγελέζηεξε πξάμε καο εγθξίλακε ην αξηζκ.πξση.6572/18-06-

2019 1ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ πξνϋπνινγηζκνύ 11.989,56€, κε δηάξθεηα ζύκβαζεο 6 
κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή 11/06/2019 θαη ώξα 10.00πκ, όπσο νξίζζεθε κε 
ηελ 5726/29-5-2019 Γηαθήξπμε ηεο Γεκάξρνπ όπνπ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνηείλεη σο 
πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο παξνρήο ηεο Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ όπσο παξαθάησ 

1. Η πξνκήζεηα ηεο νκάδαο Α λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΚΟΤΗΘΟ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟ 
ΤΙΗΘΟ ΑΔ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 3.805,50€ ρωξίο ΦΠΑ 4.718,82€ κε ΦΠΑ. 

2. Η πξνκήζεηα ηεο νκάδαο Β λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα AMBER ENERGY ΚΟΛ.ΔΠΔ, ε 
πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 31,50€ ρσξίο ΦΠΑ. 

3. Η πξνκήζεηα ηεο νκάδαο Γ λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα AMBER ENERGY ΚΟΛ.ΔΠΔ, ε 
πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 34,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 

Με ηελ αξηζκ.62/2019 πξνγελέζηεξε πξάμε απνξξίθζεθε ε έλζηαζε πνπ ππνβιήζεθε από 

ηελ εηαηξία ΑΝΣΡΔ Α.Δ. θαη αθνύ δελ ππνβιήζεθε θαλέλα άιιν έλδηθν κέζν, θιήζεθαλ νη πξνζσξηλνί 
αλάδνρνη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

Με ηελ αξηζκ.65/2019 πξνγελέζηεξε πξάμε καο εγθξίλακε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ΚΟΤΗΘΟ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟ ΤΙΗΘΟ ΑΔ πξνζσξηλόο αλάδνρνο νκάδαο Α. 

Με ηελ αξηζκ.67/2019 πξνγελέζηεξε πξάμε καο απνθαζίζακε ε πξνκήζεηα ηεο νκάδαο Β λα 
θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΚΟΤΗΘΟ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟ ΤΙΗΘΟ ΑΔ, ε πξνζθνξά ηνπ 
νπνίνπ είλαη 45,15€ ρωξίο ΦΠΑ θαη ε πξνκήζεηα ηεο νκάδαο Γ λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα ELECTROINVEST A.E., ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 74,90€ ρωξίο ΦΠΑ. 
Με ηελ αξηζκ.70/2019 πξνγελέζηεξε πξάμε καο ηξνπνπνηήζακε κεξηθώο ηελ πξνγελέζηεξε 

αξηζκ.67/2019 απόθαζε καο όζνλ αθνξά ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κόλν ηεο νκάδαο Β θαη 
εγθξίλακε ην αξηζκ.πξση.8861/05-08-2019 4ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ 
πξνϋπνινγηζκνύ 11.989,56€ γηα ηελ νκάδα Β κε ην νπνίν ε επηηξνπή πξνηείλεη λα γίλεη νξηζηηθόο 
αλάδνρνο ηεο ΟΚΑΓΑ Β ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ELECTROINVEST A.E. πξνζέθεξε γηα ηελ νκάδα Β 

ην πνζό ησλ 41,30€ ρσξίο ΦΠΑ. 
Δλ ζπλερεία, κε ηελ αξ.πξση.8566/30-7-2019 πξόζθιεζή καο, θιήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 

θνξέαο  λα καο απνζηείιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. ηηο 12/8/2019 ζηάιζεθε ν 
αξ.πξση.9134/12-8-2019 θάθεινο από ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα θαη ε επηηξνπή δηαπίζησζε όηη θάπνηα 
δηθαηνινγεηηθά ήηαλ ειιηπή. Έηζη θιήζεθε κε ην αξ.πξση.9325/20-8-2019 έγγξαθν λα πξνζθνκίζεη 
εληόο (10) εκεξώλ ζπκπιεξσκαηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ήηαλ ειιηπή. Δπεηδή κέρξη ζήκεξα δελ 
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θαηαηέζεθε θάθεινο από ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα, έρνληαο ππόςε ηελ παξ.4 άξζξνπ 103 
ηνπ Ν.4412/2016, γλσκνδνηνύκε λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά ηνπ ιόγσ κε πξνζθόκηζεο ησλ 
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Δπηπιένλ πξνηείλνπκε ωο πξνζωξηλό αλάδνρν γηα ηελ νκάδα Β ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΟΤΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΔ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη  45,15€ 

ρσξίο ΦΠΑ. 
Με ηελ παξνύζα απόθαζε καο θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ην αξηζκ.πξση.9845/02-09-2019 

5ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνύ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ πξνϋπνινγηζκνύ 11.989,56€ γηα ηελ νκάδα Β κε ην νπνίν ε 
επηηξνπή πξνηείλεη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο ΟΚΑΓΑ Β ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΚΟΤΗΘΟ 
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟ ΤΙΗΘΟ ΑΔ ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη  45,15€ ρωξίο ΦΠΑ.  

Γηα ηελ νκάδα Γ δελ ππάξρεη άιινο πξνζθέξσλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο αξ.5726/29-

5-2019 Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ (ζρεηηθό άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016)… «Αλ θαλέλαο από ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη»,  πξνηείλνπκε ηε καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο νκάδαο Γ. 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλνπκε ην αξηζκ.πξση.9845/02-09-2019 5ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνύ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηα 
ιακπηήξωλ πξνϋπνινγηζκνύ 11.989,56€ γηα ηελ νκάδα Β κε ην νπνίν ε επηηξνπή 

πξνηείλεη ωο πξνζωξηλό αλάδνρν ηεο ΟΚΑΓΑ Β ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΚΟΤΗΘΟ 

ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟ ΤΙΗΘΟ ΑΔ ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη  45,15€ ρωξίο ΦΠΑ.  

Γηα ηελ νκάδα Γ δελ ππάξρεη άιινο πξνζθέξσλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο 
αξ.5726/29-5-2019 Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ (ζρεηηθό άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016)… «Αλ 

θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα 
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο», ε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο ηεο 

νκάδαο Γ καηαηώλεηαη. 

Έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Η έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό 
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ 
δηνηθεηηθό όξγαλν. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 76/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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