
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Αριθμός  Απόφασης   665/2012
Από το Πρακτικό  της  αρίθ.  30/2012 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης

«Ψήφιση  πίστωσης  26.153,49  EURO για  την  καταβολή  της  δαπάνης  προμήθειας 
λαμπτήρων»

       Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μήνα 
Νοεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου  Μεγαλόπολης, μετά από την 20348/09-11-2012 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  που επιδόθηκε  νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  σύμφωνα με 
το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 7  ήτοι: 

              Παρόντες                                                               Απόντες
1. Παναγιώτης Μπούρας – Πρόεδρος                        
2. Κανέλλος Δράκος                                                                ΟΥΔΕΙΣ 
3. Νικόλαος Κούτσουρας                                               
4. Βασίλειος Μερζιώτης 
5. Φώτιος Καρατζαφέρης
6. Παναγιώτης Νικητόπουλος 
7.   Γεώργιος Ρουμπαλάς   

                     
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σταυρούλα Συρνιώτη, υπάλληλο του Δήμου.

            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  και εισηγούμενος το  18ο  θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης:   «Ψήφιση πίστωσης 26.153,49  EURO για την  καταβολή της δαπάνης 
προμήθειας  λαμπτήρων» ανέφερε ότι:

α) Την αρίθμ. 557/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκε η τριμελής 
Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ , για την παραλαβή της 
προμήθειας λαμπτήρων του Δήμου Μεγαλόπολης. 

β) Την αριθ. 571/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έχουν εγκριθεί οι όροι 
διακήρυξης  του  διαγωνισμού:  ΄΄Προμήθεια  Λαμπτήρων΄΄, συνολικού  προϋπ/σμού 29.844,90 
EURO μαζί με το Φ.Π.Α. που έγινε στις  16 - 10 - 2012.

γ) Το από 16 - 10 - 2012 πρακτικό επιτροπής  διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προς ανάδειξη 
αναδόχου της προμήθειας:  ΄΄Προμήθεια Λαμπτήρων΄΄ συνολικού προϋπ/σμού 29.844,90 EURO 
μαζί με το Φ.Π.Α.,  αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τα οποία, η επιτροπή  κρίνει ως αποδεκτή την προσφορά του κ. Παναγόπουλου Γεωργίου. 

γ) Το από 17 - 10 - 2012 πρακτικό επιτροπής  διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προς ανάδειξη 
αναδόχου της προμήθειας:  ΄΄Προμήθεια Λαμπτήρων΄΄ συνολικού προϋπ/σμού 29.844,90 EURO 
μαζί  με  το  Φ.Π.Α.,  αξιολόγησης  οικονομικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  οποία,  η  επιτροπή 
κρίνει ως παραδεκτή την προσφορά του κ. Παναγόπουλου Γεωργίου. 

δ)  Την  από  19-10-2012 εισήγηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού  της  προμήθειας:  ΄΄Προμήθεια 
Λαμπτήρων΄΄, η  οποία  υποβάλλει  τα  πρακτικά  για  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  στον  κ. 
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Δήμαρχο,  από  τα  οποία  προκύπτει  ότι  ο  μοναδικός  συμμετέχοντας  και  μειοδότης  είναι  ο  κ. 
Παναγόπουλος Γεώργιος.

ζ)  Την  αρίθμ.  1373/19-10-2012 απόφαση  Δημάρχου,  που  αφορά  την  έγκριση  του  1ου και  2ου 

πρακτικού  της  επιτροπής του πρόχειρου  διαγωνισμού για την:  ΄΄Προμήθεια Λαμπτήρων΄΄ και 
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον κ. Παναγόπουλο Γεώργιο.
                                              
Στον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2012 και στον Κ.Α. 20-6662.001 του σκέλους των εξόδων 
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας λαμπτήρων, η 
οποία σύμφωνα με την αρίθμ. 557/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα διατεθεί από ιδίους 
πόρους του Δήμου.

Κατόπιν αυτού απαιτείται η λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  για την ψήφιση  πίστωσης 
Είκοσι Έξι Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Τρία EURO και Σαράντα Εννέα Λεπτά (26.153,49€) σε 
βάρος του  Κ.Α. 20-6662.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 
2012,  για  την  καταβολή  της  δαπάνης  προμήθειας  λαμπτήρων  και  κάλεσε  τα  μέλη  της 
Οικονομικής Επιτροπής να  αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

             Ψηφίζουν πίστωση Είκοσι Έξι Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Τρία EURO και Σαράντα 
Εννέα  Λεπτά  (26.153,49€) σε  βάρος  του  Κ.Α.  20-6662.001 του  σκέλους  των  εξόδων  του 
προϋπ/σμού  του  Δήμου  οικον.  έτους  2012,   για  την  καταβολή  της  δαπάνης   προμήθειας 
λαμπτήρων.

             Η ανωτέρω πίστωση σύμφωνα με  την  αρίθμ.  557/2012  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα διατεθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μειοψηφούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Νικητόπουλου και 
κ.  Γ.  Ρουμπαλά,  οι  οποίοι  αναφέρουν  ότι  είναι  κατάτμηση σε  συνδυασμό  με  το 13ο θέμα της 
παρούσης συνεδρίασης που είναι προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   665/2012.  

Γι΄  αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
        

 Ο  Πρόεδρος                                                                                      Τα   Μέλη
               Υπ/φή                                                                                                Υπ/φές 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  Δήμαρχος

Παναγιώτης Γ. Μπούρας
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