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ΑΔΑ: ΨΝΚΦΩ9Π-Γ3Ι

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 4/12 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζςνεδπίαζηρ ηηρ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ

17/2020.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,
σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 12η Φεβποςαπίος 2020, ημέπα Ρεηάπηη και ώπα 11:00 ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
1064/06.02.2020 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, γ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο
νη θ.θ. Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, ηάρνο Αλδξέαο θαη Μαλάβεο Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Θέμα 2ο : Ξεπί έγκπιζηρ ηος ςπ’απιθ. 4/2020 ππακηικού ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ
διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ : «Αναβάθμιζη ηος
ζςζηήμαηορ οδοθωηιζμού ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, με ζκοπό ηην
εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και ηην μείωζη ηος κόζηοςρ Ιειηοςπγίαρ» (α/α
ζςζηήμαηορ 72156) και καηακύπωζη ηος διαγωνιζμού
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηεπο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ζ ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
«ζ) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη
θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη
ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από
κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.»
Με ηελ ππ’αξηζ. 27/2019 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ : 60ΥΥ9Ξ-ΒΓ3,
απνθαζίζζεθε α. Η έγκριζη ηου ππ’ αξηζ.1/08.02.2019 Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Οδνθσηηζκνύ ηνπ
Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε θόζηνπο», μόνο σο
πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν έγηλε δεθηή κόλν ε
πξνζθνξά ηεο ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν VASHELIOS S.A.
β.Τη μαηαίωζη ηου διαγωνιζμού θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 5.3 ηεο Δηδηθήο
ζπγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ, ιόγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνύ, θαζ’ όηη αθνξά ζύκβαζε κεγάινπ
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νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ν Γήκνο
ζα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή απόθαζε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο- ηηκήο.
γ. Την επανάληψη ηου διαγωνιζμού κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.
Ο δηαγσληζκόο δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 2511/21.03.2019 δηαθήξπμε
επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ.1 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
(έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ), ζύκθσλα κε ην νπνίν ζπκκεηείραλ έμη (6) νηθνλνκηθνί θνξείο, από
ηνπο νπνίνπο έγηλαλ δεθηνί νη δύν (2), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην
αλσηέξσ πξαθηηθό.
Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ βάζεη ησλ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, όπσο ν δηαγσληζκόο πξνρσξήζεη
ζην δεύηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο πνπ έγηλαλ δεθηνί , ήηνη κε
ηνπο α) ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. θαη β) ΑΑΓΗ ΑΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.
Με ηελ ππ’αξηζ. 75/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ : Τ2Ξ9Υ9Ξ-ΖΣ4,
απνθαζίζζεθε 1.- ε έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 1 /2019 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε
θόζηνπο», (α/α 72156) σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
2.- Σελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην επόκελν ζηάδην γηα αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ
πξνζθνξώλ κε ηνπο δύν κόλν νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην αλσηέξσ πξαθηηθό,
ήηνη: α) ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. θαη β) ΑΑΓΗ ΑΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ην ππ’αξηζ. 2/01.10.2019 πξαθηηθό
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε βαζκνινγία ησλ ηερληθώλ
πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ είλαη: α) ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. 117,4 θαη β) ΑΑΓΗ
Α.Δ. 105,65.
Με ηελ αξηζ. 130/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ :Τ1ΘΚΥ9Ξ-2Ζ8,
Απνθαζίζζεθε : 1.- Η έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 2 /01.10.2019 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο «Αλαβάζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη
ηελ κείσζε θόζηνπο», (α/α 72156) σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
2.- Σελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην επόκελν ζηάδην γηα αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ κε ηνπο δύν νηθνλνκηθνύο θνξείο , όπσο απηνί βαζκνινγήζεθαλ ζην αλσηέξσ
πξαθηηθό, ήηνη: α) ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. , κε βαζκνινγία 117,4 θαη β) ΑΑΓΗ ΑΔ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, κε βαζκνινγία 105,65.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ην ππ’αξηζ. 3/28.11.2019 πξαθηηθό
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αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, έρνληαο ππόςε όηη ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηόηεηαο – ηηκήο κε θνζηνιόγεζε ηνπ θύθινπ δσήο, γλσκνδόηεζε σο θαησηέξσ :
ΠΔΗΟΑ
ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ
1
2

ΝΛΝΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
ΒΑΠΖΙΗΝΠ Α.Δ.
ΑΑΓΖΠ Α.Δ.

πγθξηηηθή ηηκή (.Σ.)
αλάδεημεο πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ
15.902,1987
22.482,6599

όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ:

Α/Α πολογιζμόρ Πςγκπιηικήρ ηιμήρ

1

2

3

4

Ο.Π. = Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
Αλαδόρνπ (ρσξίο ΦΠΑ θαη δηθαίσκα
πξναίξεζεο)
ΔΑ= Δγγπεκέλε Απόδνζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ ζε kWh /
Έηνο.
(Κ.Λ.) Κόζηνο ιεηηνπξγίαο =
Δ.Α. x 15 Έηε x 1,35 x 0,173 €/kWh

Η ππνιεηκκαηηθή αμία ππνινγίδεηαη γηα
θάζε πξνζθνξά από ηνλ ηύπν.
Τ.Α .= 0,5 x  x N x T x (σ/60-1)

(.Κ.) = Ο.Π.+Κ.Λ.-Τ.Α.
πλνιηθό θόζηνο πξνζθνξάο
5
6
7

(Σ.Π.) Βαζκνινγία ηερληθήο ηηκήο
(.Σ.) πγθξηηηθή ηηκή = .Κ. / Σ.Π.
πγθξηηηθή ηηκή (.Σ.) αλάδεημεο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

ΒΑΠΖΙΗΝΠ Α.Δ.

ΑΑΓΖΠ Α.Δ.

1.226.900,00 €

1.411.809,50 €

267.864,74 kWh

329.013,19 kWh

938.397,15

1.152.615,46

298.379,03

189.131,95

Ο.Π.+Κ.Λ.-Τ.Α.
= 1.866.918,13

Ο.Π.+Κ.Λ.-Τ.Α.
= 2.375.293,02

117,40

105,65

1.866.918,13 /
117,40

2.375.293,02 /
105,65

15.902,1987

22.482,6599

Με ηελ αξηζ. 157/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ :Υ1ΜΥ9Ξ-ΘΣΦ
Απνθαζίζζεθε : 1.- Η έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 3/28.11.2019 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο «Αλαβάζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη
ηελ κείσζε θόζηνπο», (α/α 72156) σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ.2.- Η αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΒΑΙΛΗΟ Α.Δ. σο πξνζσξηλό αλάδνρν
ηεο ζύκβαζεο, κε ζπγθξηηηθή ηηκή (.Σ.) αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 15.902,1987 .
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θιήζεθε κε ην ππ’αξηζ. 321/14.01.2020
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έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ, όπσο πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. Ο
αλσηέξσ θαηέζεζε εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 4/2020 πξαθηηθό
από ηελ επηηξνπή, ζύκθσλα κε ην νπνίν γλσκνδνηεί ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
«Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο Λεηηνπξγίαο» ζηελ πξνζσξηλή αλάδνρν
εηαηξεία ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο
επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αθνύ έιαβε ππόςε:
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 56/03.01.2019 Γηαθήξπμεο
3) ηηο αληίζηνηρεο αλαιήςεηο ππνρξέσζεο
4) ηελ ππ’αξηζ. 2511/21.03.2019 επαλαιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ
5) ην ππ’ αξηζ. 1 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
6) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
7) ην ππ΄αξηζ. 2 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
8) ην ππ’αξηζ. 3 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
9) ην ππ’αξηζ. 4 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν,
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ

(Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Βνπδνύξε)
1.- Σελ έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 4/30.01.2020 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε
θόζηνπο», (α/α 72156).
2.- Σελ θαηαθύξσζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο, ζηελ εηαηξεία ΒΑΗΛΙΟ Α.Δ. κε ζπγθξηηηθή ηηκή
(.Σ.) αλάδεημεο αλαδόρνπ 1.866.918,13 € / 117,40, ήηνη (.Σ.) 15.902,1987.
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 17/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
1.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ
2.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ
3.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

