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Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 305 /2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.18625/20-07-2016
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση
τιτλο¨«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016»
.

για την προμήθεια με

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
5)Την υπ¨αρ.547/2015 (ΑΔΑ Ω6ΜΓΩΞΧ-ΗΙΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία εγκρίθηκε ο προυπολογισμός 2016 και προβλέπεται ή,¨Προμήθεια
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση του δικτύου»,προϋπολογισμού
59.998,17ευρω, με Κ.Α.02.20.7135.001.
6)Την υπ¨αρ.167/2016(ΑΔΑ 7ΚΦ9ΩΞΧ-ΖΕΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για
την διάθεση της πίστωσης.
7)Την
υπ¨αρ.69/15-07-2016,μελέτη
της
Τ.Υ.Δ.Π.
προϋπολογισμού
15.000,00ευρω(με ΦΠΑ).
8) Την ανάγκη του Δήμου για την άμεση προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
(λαμπτήρες
,καλώδια
κ.λ.π.),για
την
επισκευή
δικτύων
Δημοτικού
φωτισμού,καθότι είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας τις νυκτερινές ώρες στον
Δήμο και της εύρρυθμης λειτουργίας ειδικά την τουριστική περίοδο.
Ο Δήμος εγκαίρως μέτα την ψήφιση του πρ/σμου 3/2016,προχώρησε σε πρόχειρο
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια.
1ος διαγωνισμός διεξήχθηκε την 19 Απριλίου 2016, με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ,σύμφωνα με την
Διακήρυξης της δημοπρασίας υπ¨αριθ. Πρωτ. 8668/11-4-2016 που δημοσιεύθηκε
σε πλήρη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας, αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΣ)με
ΑΔΑΜ:
16PROC004186791, περίληψη αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΛΖΞΩΞΧΛΟΥ, και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες.
Κατόπιν υποβολής ενστάσεων,με την υπ΄αρ.322/2016 Απ.Οικονομικής Επιτροπής
αποφασίστηκε να γίνουν δεκτές και να επαναπροκηρυχθεί με τους ιδίους όρους.
2ος διαγωνισμός –επαναληπτικός-, διεξήχθηκε την 06 Ιουνίου 2016,σύμφωνα με
την Διακήρυξης της δημοπρασίας υπ¨αριθ. Πρωτ.12677/26-05-2016 που
δημοσιεύθηκε σε πλήρη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας, αναρτήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)με ΑΔΑΜ:
16PROC004466330, περίληψη αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΛΖΞΩΞΧΛΟΥ, και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες.
Κατόπιν υποβολής ένστασης ,με την υπ΄αρ.446/2016 Απ.Οικονομικής Επιτροπής
αποφασίστηκε να απορριφθεί και να συνεχειστεί η διαδικασία .
Όμως υποβλήθηκε προσφυγή η υπ΄αρ.100573/12-07-2016,κατά της 446/2016
Α.Ο.Ε,στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Ηπείρου –Δυτ.Μακεδονίας,η εξέταση της οποίας
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θα αποσταλεί με εισηγηση στην Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να ληφθεί
Απόφαση.
Για τους ανωτέρω λόγους και της μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του
διαγωνισμού με συνέπειες στην εύρρυθμη λειτουργία του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την ανωτέρω προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των
ειδών της προμήθειας,όπως αναφέρονται στην υπ¨αρ.69/2016,μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.
προϋπολογισμού 15.000,00ευρω(με ΦΠΑ).
Β. Αναθέτουμε την προμήθεια στην εταιρεία Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Ε.Π.Ε,με Α.Φ.Μ.095174022 ΔΟΥ Α Ιωαννίνων,εναντι δαπάνης 15.000,00€
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

