
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 21/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή  (20η)  Ιουλίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  στo

Δημoτικό  Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε  τακτική  συvεδρίαση,  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 10020/14-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας  των   τακτικών  μελών  κ.κ   Βασιλάκη  Αθανάσιο  και   Καραφουλίδη  Αναστάσιο,

καλέστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη οι  κ.κ  Κοντογιώργης Δημήτριος  και  Ζαγγίλας Δημήτριος.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό μέλος

Ο.Ε., 3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4.Ζαγγίλας Δημήτριος αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Δημητριάδης Χρήστος, 2. Κανταράς Αναστάσιος,  3. Τσινάς Αργύριος τακτικά μέλη

Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 3ο Έγκριση  του  πρακτικού  διενέργειας  διαγωνισμού  και

κατακύρωση  αποτελέσματος  για  το  διαγωνισμό

«Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»

(2o Διαγωνισμός)  

Αριθμός Απόφασης:144

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Χαλκιοπούλου,  για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι όπως καλά

γνωρίζετε  στις  18  Ιουλίου  2016  συνήλθε  η  αρμόδια  επιτροπή  διαγωνισμού  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  για

προμήθειες  2016,  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  για  τη  διενέργεια  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού

υλικού» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:

Στον Πολύγυρο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μήνα Ιουλίου του έτους

2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού

του  άρθρου  46  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ.αριθμ.  3/2016  Α.Ο.Ε,

προκειμένου  να  αξιολογήσει  τις  οικονομικές  προσφορές  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την

“Προμήθεια  λαμπτήρων  και  λοιπού  ηλεκτρολογικού  υλικού”(2ος  διαγωνισμός),  όπως

αναφέρεται στην αριθμ. 9471/6-7-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
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1. Μαρινούδης Ιωάννης, Πρόεδρος 

2. Πατσιούρα Αναστασία, μέλος

3. Τζιότζιος Δημήτριος, μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, οι οποίες έχουν

ως εξής:

1.MEGAWATT Α.Ε.

Συνολική αξία προσφοράς: 21.442,35 + 5.146,16 (ΦΠΑ 24%) = 26.588,51

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

Α. Την υπ. αριθμ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.  Την  υπ.  αριθμ.  131/2016  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  περί  έγκρισης  των

τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ  αριθμ.  37/2016  μελέτης  της  τεχνικής  υπηρεσίας  για  την

“Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού”(2ος διαγωνισμός).

Γ. Το υπ’αριθμ. 9979/13-07-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του

διαγωνισμού και την μη υποβολή ένστασης κατά αυτού.

Δ. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ. αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β΄) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ε. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού.

                                                      Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ  της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  για  την “Προμήθεια  λαμπτήρων  και  λοιπού

ηλεκτρολογικού  υλικού”(2ος  διαγωνισμός)  στην  εταιρία  MEGAWATT  Α.Ε.,  διότι  τα

προσφερόμενα από αυτή είδη,  όπως περιγράφονται  στην τεχνική προσφορά της,  καλύπτουν τις

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη όλα τα

σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το υπ'αριθμ 9979/13-07-2016 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και

το υπ'αριθμ. 10229/18-07-2016 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον προμηθευτή «MEGAWATT Α.Ε», (Α.Φ.Μ 800519082)  και 

στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ  και πενήντα ένα ευρώ (26.588,51 €) 

με το Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τους  Κ.Α. 02.20.6672.005  με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων», και  Κ.Α.

02.20.6672.006  με τίτλο «Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού», το ποσό των 21.700,29 €
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και το ποσό των 6.888,22 € αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του έτους 2016 και στο όνομα του

δικαιούχου.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την

υπογραφή του συμφωνητικού.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   144/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  20η  Ιουλίου  2016

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     

         ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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