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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 και
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
216/2012
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 02-05-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
216/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11ο / 02-05-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αρ. πρωτ. :13754/07-06-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήµερα τη 2η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 11:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10388/27-04-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
πρακτικών δηµοπρασίας για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2012 και αφού
έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθ. 214/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα
εγκρίθηκε η συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά στην έγκριση
πρακτικών δηµοπρασίας για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2012.
Την υπ’ αριθ. 180/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικός προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισµού.
To άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»
Τις τεχνικές
προδιαγραφές
και τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ ΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.).
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2012,
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας, τη γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, όπως
αποτυπώνεται στο πρακτικό Ν1 στις 02/05/2012, τις προσφορές των προµηθευτών και
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα
υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό.
Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ιωάννη Κατσαούνου που έχει ως ακολούθως:
“Πρόκειται για την προµήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έτους 2012 του δήµου
Καρδίτσας ενδεικτικού προϋπολογισµού 72.462,00 €.
∆ιεξήχθη ο ανοιχτός Πρόχειρος διαγωνισµός την 02/05/2012.
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) προµηθευτής:
η εταιρεία COMPULAND AE
Ο προµηθευτής έγινε δεκτός ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την
οικονοµική προσφορά του.
Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.
Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά του η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι όλα τα
προσφερόµενα από τον προµηθευτή είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η
υπηρεσία.
Σε ότι αφορά την οικονοµική του προσφορά πρέπει να αναφερθούν τα εξής :
Ο προµηθευτής κατέθεσε προσφορά µόνο για το µέρος του διαγωνισµού που
αντιστοιχεί στην προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Με το πρακτικό που συντάχθηκε την ηµέρα του διαγωνισµού, έγινε η ακόλουθη
αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια επιτροπή του δήµου:
Για την ετ. COMPULAND AE, λοιπόν, η αξιολόγηση έχει ως εξής:
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΛΑΜΠΑ SL 20W-25W Ε27, 240 volt
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ( PHILIPS)
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ∆Ι 70W , 240
4 volt PHILIPS
ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W ,
7 240 volt OSRAM
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩ∆ΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΑ
11 HQI –E 150W/NDL/CL , 240 volt OSRAM
24 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΖΕΥΓΩΝ
25 ΚΑΛΩ∆ΙΟ Τ.V
Α
28 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63
29 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ABB
36 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Α
47 ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 45
52 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ
57 ΒΡΑΧΙΟΝΑ 125W Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ
58 ΒΡΑΧΙΟΝΑ 250W Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 80W
60 Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ
61 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
62 ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ40
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
63 ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30
68 ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΑΞΙΑ

3600

6,20

22.320,00
€

80

6,25

500,00 €

200

1,88

376,00 €

15
100
100
20
10
4
10
50

17,50
0,20
0,30
2,25
1,55
28,75
5,90
9,38

262,50
20,00
30,00
45,00
15,50
115,00
59,00
469,00

10

43,80

438,00 €

10

53,80

538,00 €

2
5

48,50
39,50

97,00 €
197,50 €

100

18,50

1.850,00 €

50
15

8,90
13,50

€
€
€
€
€
€
€
€

445,00 €
202,50 €
27.980,00
ΣΥΝΟΛΟ
€
ΦΠΑ
6.435,40
23%
€
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Η αξιολόγηση που έγινε από την αρµόδια επιτροπή αφορά στα υλικά που
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, ενώ υπήρχαν και υλικά για τα οποία δεν έγινε δεκτή
η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή. Αυτό συνέβη, επειδή η προσφορά του για τα
είδη αυτά ήταν παραπάνω από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό που είχε συντάξει η
υπηρεσία και ως εκ τούτου σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης «Η προσφορά δεν
µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού». (άρθρο 6)
Για το µέρος του διαγωνισµού που δεν κατέστη δυνατό να ανατεθεί η προµήθεια η
επιτροπή εισηγείται την διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και
τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια στον παραπάνω
προµηθευτή ανά είδος, µε βάση τις προσφερόµενες τιµές, όπως αναφέρεται στον
παραπάνω πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας και να ψηφίσει τις
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αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους 34.415,40 € σε βάρος του προϋπολογισµού του
έτους 2012 ως ακολούθως:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1 20-6662.0003

Ανάδοχος
Ετ. compuland
34.415,40 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩ∆ΙΚΩΝ
34.415,40 €
34.415,40 €

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό του “ Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ ΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του
∆ήµου Καρδίτσας έτους 2012”, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του και αναθέτει την
εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας
στην επιχείρηση COMPULAND AE ΑΦΜ για ποσό 34.415,40 €
για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τις
αντίστοιχες ανά είδος τιµές, επειδή προσέφερε τις χαµηλότερες ανά είδος τιµές.
2. Ψηφίζει πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος των κωδικών
προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2012 ως ακολούθως:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1 20-6662.0003

Ετ. compuland
34.415,40 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

του

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩ∆ΙΚΩΝ
34.415,40 €
34.415,40 €

3. Αναθέτει στην αρµόδια υπηρεσία την πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
για την επαναπροκήρυξη του µέρους του διαγωνισµού που δεν κατέστη δυνατό να γίνει
ανάθεση.
4.Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύµβασης.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
216/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

