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Αριθμός Πρακτικού 28
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-07-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο,
4)Φαρμάκη

Γεώργιο,

5)Ζώγκο

Ανδρέα,

6)Μπάκουλη

Δημήτριο,

7)Νανόπουλο

Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με
τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26 η Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.
25151/22-07-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος
Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Ζώγκος
Ανδρ. 5)Μπάκουλης Δημ..
Απόντες
1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Νανόπουλος Βασ..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 313η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας
ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

δημοπρατούμενου

ΥΛΙΚΟΥ

(ΟΜΑΔΑ

προϋπολογισμού

1

–

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

μελέτης

68.694,76€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ' αριθμ. 32/528/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 57/2018
μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ως άνω προμήθεια και
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, με ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού την 04-12-2018.
Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 38/609/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το
από 04-12-2018 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού,
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απορρίφθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΣΙΔΕΡΗΣ και ARCTOS DECORATION και κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω
διαγωνισμός, διότι καμία από τις κατατεθείσες προσφορές δεν έγινε δεκτή.

Κατόπιν, με την υπ'

αριθμ.5/25/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε ο ανωτέρω συνοπτικός διαγωνισμός
καθώς αυτός κηρύχθηκε άγονος και ορίστηκε η επανάληψή του με επανακαθορισμό των όρων
διακήρυξης και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 16-04-2019.
Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμ.21/236/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής :

(Α).-

Εγκρίθηκαν τα : α) από16-04-2019 σε Ορθή επανάληψη πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση
Τεχνικών προσφορών και β) από 24-05-2019 πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, (Β).- Έγινε αποδεκτή
η προσφορά του οικονομικού φορέα SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ, για
τα είδη των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ, η οποία προχώρησε
στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, (Γ).- Απορρίφθηκαν οι
προσφορές των οικονομικών φορέων: 1) ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ και 2)ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.,
(Δ).- Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία SEASONS
DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ για τα είδη των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ
– ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με σχετικό πίνακα και με
συνολική τιμή προσφοράς ποσού πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα
έξι λεπτών (56.871,36 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. (Ε).- Κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός
για τα είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τα είδη αυτά και (Στ).- Ορίστηκε η επανάληψη
του διαγωνισμού για τα ανωτέρω είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, της ΟΜΑΔΑΣ 1 –
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

της

υπ'αριθμ.

57/2018

μελέτης

με

τίτλο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά
6.917,96€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης.
Κατόπιν, ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας με την επωνυμία SEASONS
DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ για τα είδη των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ –
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ του ανωτέρω διαγωνισμού, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 22816/03-07-2019
έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, προσεκλήθη να υποβάλλει τα οριζόμενα από την υπ' αριθμ.11286/2903-2019 αναλυτική διακήρυξη, δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής το από 16-07-2019 Πρακτικό
αρ.3 για την αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά στα είδη των
Ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ του ανωτέρω διαγωνισμού, το
οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Στην Κόρινθο, την 16/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 11286/29-3-2019 διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης του Δήμου Κορινθίων
για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)», με τη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, για το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά στα είδη των
ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, ήταν παρόντες οι εξής:

1. Τόγιας Ιωάννης, ως Πρόεδρος.
2. Σταυριανόπουλος Απόστολος ως μέλος.
3. Λουκαΐτη Αικατερίνη ως Αναπληρωματικό μέλος.
Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τον παρακάτω φάκελο:
Α/α
1.

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιο-

SEASONS DECORATIONS – ΣΟΦΙΑ

λογητικών
24055/12-7-2019

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ

Στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν παρέστη εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα. Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, αποσφραγίστηκε και
ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών που περιείχε.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «SEASONS DECORATIONS – ΣΟΦΙΑ
ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» περιείχε:
-Διαβιβαστικό δικαιολογητικών κατακύρωσης.
-Το υπ’ αριθμ. 101611/28.03.2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών
Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
-Το υπ’ αριθμ. 210331/4.07.2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών
Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
-Το υπ’ αριθμ. 66523477/9-4-2019 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το
Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.
-Το υπ’ αριθμ. 66970567/4-7-2019 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το
Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.
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-Την υπ’ αριθμ. 93190/26-2-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη
οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.
-Την υπ’ αριθμ. 344271/4-7-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη
οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.
-Την υπ’ αριθμ. 258494/28-2-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, περί μη
οφειλών ατομικά της Κας Τσαγανίδου Σοφία – Σεσίλια.
-Την υπ’ αριθμ. 846643/11-7-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, περί μη
οφειλών ατομικά της Κας Τσαγανίδου Σοφία – Σεσίλια.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα ταμεία Κύριας και
Επικουρικής Ασφάλισης του επιχειρηματία και των υπαλλήλων του.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
-Το υπ’ αριθμ. 6114/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη κατάθεσης αίτησης
πτώχευσης.
-Το υπ’ αριθμ. 6116/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη θέσεως σε καθεστώς
εξυγίανσης.
-Το υπ’ αριθμ. 1819/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη κήρυξης σε
κατάσταση πτωχεύσεως.
-Το υπ’ αριθμ. 726/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης.
-Αίτηση προς το Πρωτοδικείο Πειραιά με ημερομηνία 4/7/2019 για την έκδοση πιστοποιητικού
περί εκκαθάρισης της εταιρίας.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής προστίμων από τα
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού
ενώπιον αρμόδιας διοικητικής αρχής.
-Το υπ’ αριθμ. 2642/10-4-2019 Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς.
-Το υπ’ αριθμ. 4518/11-7-2019 Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί υποβολής εγγράφων σχετικών με τη
νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση.
- Βεβαίωση Δήλωσης έναρξης δραστηριότητας
- Εκτύπωση της ηλεκτρονικής σελίδας της ΑΑΔΕ «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Τα δικαιολογητικά

που κατατέθηκαν ήταν σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.

11286/29-3-2019 διακήρυξης.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)», για το τμήμα του διαγωνισμού που
αφορά στα είδη των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ – ΛΑΜΠΑΚΙΑ
εισηγείται:
Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα SEASONS DECORATIONS – ΣΟΦΙΑ
ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 11286/29-3-2019 διακήρυξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-07-2019 Πρακτικού Αρ.3
για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ –
ΛΑΜΠΑΚΙΑ της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία SEASONS
DECORATIONS – ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ σε ανάδοχο για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, σύμφωνα με σχετικό πίνακα και με συνολική τιμή προσφοράς ποσού πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.871,36 €) συμπ/νου Φ.Π.Α..
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τον σχετικό φάκελο
του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του
Ν.4605/2019, του Ν.4608/2019, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές
διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 16-07-2019 Πρακτικό για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών
των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ–ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ- ΛΑΜΠΑΚΙΑ της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ

1–ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ),

δημοπρατούμενου

προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την
16-04-2019.
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για
την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ –
ΛΑΜΠΑΚΙΑ της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 –
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία SEASONS DECORATIONS
– ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 52, Τ.Κ : 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ:
047209880 – ΔΟΥ : Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ) με συνολικό ποσό προσφοράς πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων
εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.871,36 €) συμπ/νου Φ.Π.Α., ήτοι ποσού σαράντα
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (45.864,00 € ) μη συμπ/νου Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί :
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Είδος

6

1Β ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ
Γιρλάντες διαστάσεων
0,60m

7
8
9
10
11

12

4,00m

X

1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ
Φωτοσωλήνας
συμπαγής
LED
διαφανής (λευκή)
Φωτοσωλήνας
συμπαγής
LED
διαφανής (κόκκινη)
Φωτοσωλήνας
συμπαγής
LED
διαφανής (πράσινη)
Φωτοσωλήνας
συμπαγής
LED
διαφανής (κίτρινη)
Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ
τερματικό/τάπα + 1 Χ φις σύνδεσης
παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης
ενδιάμεσο)
Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς
πρόγραμμα)

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή €

Μερική €

ΦΠΑ 24%

Ολική €

Τεμ

54

610,00

32.940,00

7.905,60

40.845,60

ΣΥΝΟΛΟ 1Β

32.940,00

7.905,60

40.845,60

m

400

2,80

1.120,00

268,80

1.388,80

m

250

2,80

700,00

168,00

868,00

m

250

2,80

700,00

168,00

868,00

m

250

2,80

700,00

168,00

868,00

Τεμ

391

3,00

1.173,00

281,52

1.454,52

Τεμ

449

19,00

8.531,00

2.047,44

10.578,44

12.924,00
45.864,00

3.101,76
11.007,36

16.025,76
56.871,36

ΣΥΝΟΛΟ 1Γ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ 1
(1Β+1Γ)

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λογω υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.
Δ- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2019 στον ΚΑ
20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» ποσού
507.224,87€.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/313/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-08-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

