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Αριθµός απόφασης : 7 / 2014

Από το µε αριθµό 1 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Εξέταση της µε αριθ. πρωτ. 81697/04.12.2013 ένστασης της
εταιρίας «ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε» κατά του πρακτικού δηµοπρασίας για την
«Προµήθεια και αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας Led για την
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό της ∆.Κ.
Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 199.352,25 ευρώ µαζί µε
Φ.Π.Α. 23% και αριθµό µελέτης 106/2013.
Σήµερα την 23η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30 µ.µ., η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
2797/17.01.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος

1. Άννα Νανοπούλου
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής
και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµ. 282/2013 απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης µε τακτικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, την έγκριση
η
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τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό όρων
αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας Led
ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό της ∆.Κ.
προϋπολογισµού 199.352,25 ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α.
περίληψη της οποίας διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στο

διακήρυξης για την «Προµήθεια και
για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής
Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης»
23% και αριθµό µελέτης 106/2013,
Φ.Ε.Κ. 718/ τ.∆.∆.Σ./08.11.2013.

Στη συνέχεια µε τις αριθµ. πρωτ. 73215/30.11.2013 & 73217/30.11.2013 αναλυτική &
περιληπτική διακήρυξη αντίστοιχα, του ∆ηµάρχου, προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για την
29η Νοεµβρίου 2013, στον οποίο συµµετείχαν καταθέτοντας προσφορές οι παρακάτω
τρεις (3) εταιρίες :
α/
α
1
2
3

Επωνυµία

∆/νση

Τηλέφωνο

Fax

ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ 5
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 56
564 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 6
501 00 ΚΟΖΑΝΗ

24610
42067
2310
683555
24610
28584

24610
42067
2310
681461
24610
28584

∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ

Μετά το άνοιγµα και την εξέταση των δικαιολογητικών η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.) στο από 29.11.2013 Πρακτικό της αναφέρει τα παρακάτω :
 Γίνονται δεκτές για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού οι εταιρίες :
α) ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε. και β) ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Αποκλείεται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού η εταιρία ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ για
τους παρακάτω λόγους :
∆εν κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικό συµµετοχής της µε αριθµ. πρωτ.
73215/30.10.2013 αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι :
i.

Το µε α.α θ του άρθρου 8.2 (Πιστοποιητικό ποιότητας ISO18001 OHSAS
Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας)

ii.

Το µε α.α. κ του άρθρου 8.2 (Πιστοποιητικό ποιότητας 14001 ∆ιεθνές
Πρότυπο για ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος)

iii.

Μέρος των δικαιολογητικών του µε α.α. γ του άρθρου 8.2. ( παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό

Κατά του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκε από την εταιρία ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε. η µε αριθµ.
πρωτ. 81697/04.12.2013 ένσταση στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
«….Για το διαγωνισµό που διεξήχθη την 29 Νοεµβρίου 2013, µε βάση την διακήρυξη µε Αρ. Μελ.
: 106/2013 και Αριθµ. πρωτ. : 73.215
Μεταξύ των υποψηφίων είναι και η εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΟΝ Ε.Ε.»
Πλην όµως η συµµετοχή της τελευταίας θα πρέπει να ακυρωθεί για τους κάτωθι ορθούς και
βάσιµους λόγους :
1ος ΛΟΓΟΣ : Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, προβλέπει την δυνατότητα
αποδείξεως γεγονότων ή στοιχείων ενώπιον κάθε υπηρεσίας του δηµοσίου τοµέως µε υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου, ενώ η παράγραφος 1 του άρ. 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής
η
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∆ιαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρ. πρώτο του ν. 2690/1999 (Α' 45)], όπως ισχύει µετά
την τροποποίηση της από το άρ. 16 παρ. 3, 4 ν. 3345/2005 (Α' 138), ορίζει τα εξής: «7. Η

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική
αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντιστοίχων εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 3. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
ενδιαφεροµένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του
δηµόσιου τοµέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκοµίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα
έγγραφα».
Περαιτέρω κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κωδικός ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, απαιτείται, σε
κάθε περίπτωση που δεν εµπίπτει στην εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της διατάξεως αυτής
(αυτοπρόσωπος εµφάνιση ενώπιον της οικείας υπηρεσίας κλπ), η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, «υπευθύνως», δηλούντος, προκειµένου να
πιστοποιείται, έναντι του προς ον η δήλωση, η ταυτότητα του προσώπου που αναλαµβάνει την
ευθύνη για το περιεχόµενο της δηλώσεως (βλ. ΣτΕ 386/2012 και 3 87/2012 προσαγόµενες).
Στην προκείµενη περίπτωση η εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΟΝ Ε.Ε.» µε τα δικαιολογητικά της,
προσκόµισε Υπεύθυνες δηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου και διαχειριστή της περί της
βεβαίωσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, περί της
βεβαίωσης ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του
διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν
υπόψη τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Μέρους Α της Προκήρυξης και
αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο, περί της
βεβαίωσης ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµιά επιφύλαξη, περί της βεβαίωσης ότι έλαβε
γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει συναρµολογηµένα και σε πλήρη
λειτουργία τα προµηθευόµενα είδη στο ∆ήµο Κοζάνης, περί της βεβαίωσης ότι εφόσον του
ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή θα αναλάβει να επιδείξει τη λειτουργία των προµηθευόµενων
ειδών συναρµολογηµένα και σε πλήρη λειτουργία περί της βεβαίωσης για το εργοστάσιο
κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.
Πλην όµως ο ίδιος δεν εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στον διαγωνισµό αλλά µε ειδικό
πληρεξούσιο, ενώ οι Υπεύθυνες δηλώσεις δεν ήταν θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής
του, µολονότι τούτο απαιτείται κατά τα ανωτέρω σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αφού ο
ίδιος δεν ήταν παρών.
Το γεγονός ότι στην διακήρυξη δεν αναγράφεται ρητά ότι απαιτείται να είναι θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής δεν σηµαίνει ότι τούτο δεν απαιτείται, αφού η εν λόγω διάταξη της
διακηρύξεως, ερµηνευόµενη υπό το φως της διατάξεως του αρ. 43 παρ. 3 π.δ/τος 60/2005, η
οποία, αποδίδει ρυθµίσεις κοινοτικού δικαίου και δεν αρκείται, για την απόδειξη ουσιαστικών
προϋποθέσεων συµµετοχής στον διαγωνισµό, στην προσκοµιδή απλών δηλώσεων του
διαγωνιζοµένου αλλ' απαιτεί κατ' ελάχιστον «υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου... οργανισµού», έχει την έννοια ότι οι ανωτέρω
αναγκαίες για την απόδειξη των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων υπεύθυνες δηλώσεις
πρέπει να φέρουν τουλάχιστον θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδιο,
κατ' αρ. 11 παρ. 1 Κωδικός ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όργανο.
Εν όψει τούτων, θα πρέπει να αποκλεισθεί η αντίδικος από το διαγωνισµό για τον ανωτέρω λόγο.
2ος ΛΟΓΟΣ : Επειδή, ως προς τα κριτήρια αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων, η παρ. 4 του
άρθρου 45 του π.δ. 59/2007 (Α' 63), µε το οποίο µεταφέρθηκαν στην εσωτερική έννοµη τάξη οι
ρυθµίσεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (EE L 34) και στο πεδίον εφαρµογής του οποίου εµπίπτει,
ως εκ του αντικειµένου του, ο επίδικος διαγωνισµός, παραπέµπει, µεταξύ άλλων, στην παρ. 2
η
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του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (Α' 59), µε το οποίο µεταφέρθηκαν στην έννοµη τάξη οι
ρυθµίσεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (EE L 114). Η τελευταία αυτή διάταξη (άρθρο 43 παρ. 2 π.δ.
60/2007) αναφέρει ως λόγους αποκλεισµού, εκτός άλλων, στα σηµεία ζ και στ' την εκπλήρωση
των ασφαλιστικών και των φορολογικών, αντιστοίχως, υποχρεώσεων των διαγωνιζοµένων.
Όταν δε πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρία, όπου τα µέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο µε την εταιρία, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται και προσκόµιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας και των εταίρων.
Στην προκείµενη περίπτωση όµως δεν προσκοµίστηκαν οι αντίστοιχες φορολογικές και
ασφαλιστικές ενηµερότητες των εταίρων της αντιδίκου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
αποκλεισθεί από το διαγωνισµό…..»
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
εδάφιο β του άρθρου 15 του ΕΚΠ-ΟΤΑ στην από 20 ∆εκεµβρίου 2013, γνωµοδότησή της
αναφέρει τα παρακάτω :
«….Μετά την εξέταση της εισηγείται (οµόφωνα) την απόρριψη της εν λόγω εµπρόθεσµα
υποβληθείσας ένστασης, σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναλύεται παρακάτω και την
επαδηµοπράτηση της ανωτέρω προµήθειας µε τους ίδιους όρους, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.
1 περ. β του ΕΚΠ-ΟΤΑ ¨Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών¨ :
⇒ (1ος λόγος) Σύµφωνα µε το άρθρο 8, της υπ αριθµ. πρωτ. 73215/30-10-2013 αναλυτικής
διακήρυξης, οι προσφέροντες όφειλαν, να καταθέσουν στην προσφορά τους, µια σειρά
υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες έπρεπε να υπογραφούν από το νόµιµο εκπρόσωπο του
προσφέροντα, χωρίς τη ρητή αναφορά για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Η προσφορά
της εταιρείας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΟΝ ΕΕ περιλαµβάνει τις
απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις, τηρώντας τις απαιτήσεις του διαγωνισµού. Με βάση το
παραπάνω σκεπτικό η Ε.∆.∆. θεωρεί ότι η προσφορά του εν λόγω συµµετέχοντα ακολουθεί την
εφαρµογή των διατάξεων της διακήρυξης και ως εκ τούτου, για το συγκεκριµένο σηµείο, γίνεται
δεκτή για τη συνέχιση του διαγωνισµού, απορρίπτοντας την εν λόγω ένσταση στο σηµείο αυτό.
⇒ (2ος λόγος) Σύµφωνα µε το άρθρο 8, της υπ αριθµ. πρωτ. 73215/30-10-2013 αναλυτικής
διακήρυξης, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού πιστοποιητικό
φορολογικής ενηµερότητας. Η προσφορά της εταιρείας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΟΝ ΕΕ περιλαµβάνει φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας και ασφαλιστική
ενηµερότητα του οµορρύθµου εταίρου και µοναδικού διαχειριστή της εταιρείας, καλύπτοντας κατ’
αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις του διαγωνισµού. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό η Ε∆∆
αποδέχτηκε την προσφορά της εν λόγω εταιρείας και εποµένως απορρίπτει στο σηµείο αυτό, την
ασκούµενη ένσταση…..…»
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω την απόρριψη της µε αριθµ. πρωτ.
81727/04.12.2013 ένστασης της εταιρίας «ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.» (Ωριγένους 5, 501 00
Κοζάνη, τηλ. 24610 42067 & fαx 24610 42067), και την επαναδηµοπράτηση της
ανωτέρω προµήθειας χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών, σύµφωνα µε την από 20.12.2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 /23. 01. 2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 4 από 6

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΛΠ-ΜΟ3

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµό 106/2013 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 199.352,25 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%
3. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
4. Τη µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
5. Τη µε αριθµ. 282/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί του τρόπου
εκτέλεσης - καθορισµού όρων διακήρυξης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ψήφισης πίστωσης¨
6. Το από 29.11.2013 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε∆∆
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 81697/04.12.2013 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία
«ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.» (Ωριγένους 5, 501 00 Κοζάνη, τηλ. 24610 42067 & fαx
24610 42067),
8. Την από 20.12.2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε∆∆)
9. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου ύστερα από διαλογική συζήτηση
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την απόρριψη της µε αριθµ. πρωτ. 81697/04.12.2013 ένστασης της εταιρίας
«ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.» (Ωριγένους 5, 501 00 Κοζάνη, τηλ. 24610 42067 & fαx 24610
42067), κατά του από 29.11.2013 πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για την
«Προµήθεια και αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας Led για την εξοικονόµηση
ηλεκτρικής ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό της ∆.Κ. Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης»
προϋπολογισµού 199.352,25 ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α. 23% και αριθµό µελέτης 106/2013,
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Ματαιώνει το διαγωνισµό της 29ης Νοεµβρίου 2013 για την «Προµήθεια και
αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας Led για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής
ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό της ∆.Κ. Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης»
προϋπολογισµού 199.352,25 ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α. 23% και αριθµό µελέτης 106/2013
Γ. Επαναδηµοπρατεί µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό την «Προµήθεια και αντικατάσταση
λαµπτήρων µε τεχνολογίας Led για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας στο
δηµοτικό φωτισµό της ∆.Κ. Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 199.352,25
ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α. 23% και αριθµό µελέτης 106/2013, χωρίς την τροποποίηση των
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, όπως είχαν καθοριστεί µε την
αριθµό 282/2013 (25.10.2013) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 περιπ. β της µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφασης
Υπουργείου
Εσωτερικών
"Ενιαίος
κανονισµός
προµηθειών
Ο.Τ.Α."
(ΦΕΚ
185/τ.Β΄/23.03.1993) ΕΚΠ-ΟΤΑ.
∆.Η παρούσα απόφαση να
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)

αναρτηθεί

η

στο

διαδίκτυο

(www.diavgeia.gov.gr)
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Ε.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Στ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 7 / 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 23 Ιανουαρίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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