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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.21/2019   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ακφρωςη του διεθνοφσ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: 
«Προμήθεια φωτιςτικών ςωμάτων τεχνολογίασ LED», προχπολογιςμοφ 
3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. με ςυςτημικό αριθμό ΕΗΔΗ 77238.». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 426/2019 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 13-09-2019, ημζρα Παραςκευή και ώρα 12:00 
ςυνιλκε θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», 
φςτερα από τθν αρικ.πρωτ.:οικ.55075/4563/09-09-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για 
ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (9) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ       
2. Ακονίδου Ελζνθ       
3. Σιορόκασ Νικόλαοσ      
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
7. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
8. Κοςμάσ Βαςίλειοσ     
9. Βλζτςασ Βαςίλειοσ (Αναπλθρϊνει τον Δθμοτικό Σφμβουλο κ. Μάντηιο Στζφανο 
που απουςίαηε).    
 Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου  Βαςίλθσ Σκαμνζλοσ  
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
    Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου  
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. Βάββα Φϊτιο, θ οποία ζχει ωσ 
εξισ: 
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Αγαπθτοί Σφμβουλοι, 
 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν με τθν υπ. αρ. πρωτ. 47183/11951/29.07.2019 διακιρυξθ, 
προκιρυξε τθ Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Ηλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ 
αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων 
τεχνολογίασ LED», προχπολογιςμοφ 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α., μζςω ΕΣΗΔΗΣ, με 
ςυςτθμικό αρικμό 77238, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 
Δευτζρα 16/09/2019 και ϊρα 15:00. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ κα είναι ο Διμοσ Ιωαννιτϊν με 
προχπολογιςμό 3.000.000,00€, εκ του οποίου ποςό 2.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. κα 
βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 20.7135.002 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019 και το 
υπόλοιπο ποςό του 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α., κα βαρφνει τον αντίςτοιχο Κ.Α.Ε. 
του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2020. 

Η χρθματοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ από ίδιουσ πόρουσ του Διμου, δθλαδι μζςω 
των τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, αποτελεί μια μθ δόκιμθ πρακτικι που 
ςυνικωσ δεν επιλζγεται από τουσ ΟΤΑ, κακϊσ δεςμεφει τουσ εν λόγω πόρουσ του 
Διμου, επιδεινϊνει τισ χρθματοροζσ του και δεν εξαλείφει τισ ςτρεβλϊςεισ μεταξφ 
των τελϊν που πλθρϊνει ο πολίτθσ και των υπθρεςιϊν που απολαμβάνει. 

Επιπλζον, το φυςικό αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά ςτθν αντικατάςταςθ 
2.649 φωτιςτικϊν ςωμάτων, ιτοι ποςοςτό μικρότερο από το 10% τθσ ςυνολικισ 
εγκατάςταςθσ, αφοφ ο Διμοσ διακζτει περί τα 33.000 φωτιςτικά ςϊματα. Το 
ποςοςτό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα μικρό για το ςυνολικό φψοσ τθσ επζνδυςθσ, 
δθμιουργεί τεχνικζσ και οικονομικζσ αςτοχίεσ και κακιςτά ελλιπι και 
αποςπαςματικι τθν όλθ παρζμβαςθ, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθ μελλοντικι 
λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου. 
 

Η Δθμοτικι Αρχι προτίκεται να προχωριςει άμεςα ςτην προμήθεια 
φωτιςτικών ςωμάτων τεχνολογίασ LED που θα καλφπτει τουλάχιςτον το 70% τησ 
ςυνολικήσ εγκατάςταςησ του Δήμου και ςτην χρηματοδότηςη τησ επζνδυςησ 
αυτήσ με μόχλευςη πόρων από τον Ιδιωτικό Σομζα, ςαν φμβαςη Ενεργειακήσ 
Απόδοςησ (ΕΑ), με βάςη τισ διατάξεισ του Ν. 3855/2010. Μζςω αυτοφ του τρόπου 
χρθματοδότθςθσ ο Διμοσ δεν κα διακζςει πόρουσ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 
αλλά το τίμθμα κα καταβλθκεί από τθν εξοικονόμθςθ που κα επιτευχκεί. 

Η ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ ςτοχεφει: 
 

 Στθν ενεργειακι αποδοτικότθτα και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
 

 Στθν κάλυψθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ του 
διμου ςε θλεκτροφωτιςμό. 
 

 Στθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ χωρίσ τθν δαπάνθ οικονομικϊν πόρων του 
Διμου. 
 

 Στο μθδενιςμό των λειτουργικϊν εξόδων ςυντιρθςθσ τθσ υποδομισ που κα 
δθμιουργιςει πρωτογενζσ πλεόναςμα ςτα ανταποδοτικά τζλθ. 
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 Στθ βελτίωςθ των χρθματοροϊν του και τον εξορκολογιςμό των 
οικονομικϊν δεδομζνων των ανταποδοτικϊν τελϊν. 
 

 Στθν αξιοποίθςθ του οικονομικοφ οφζλουσ που κα προκφψει είτε για τθ 
μείωςθ τελϊν, είτε για πρόςκετεσ ςυναφείσ επενδφςεισ (νζα δίκτυα ι 
αναβάκμιςι υφιςταμζνων). 

 
Κατόπιν όλων των ανωτζρω ειςηγοφμαι τθν ακφρωςθ τθσ εν λόγω 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016/Άρκρο 106, παράγραφοσ 
2, εδάφιο β. 

 
Στθ ςυνζχεια το λόγο πιραν με τθ ςειρά που αναφζρονται  οι Δθμοτικοί 

Σφμβουλοι κ. κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ και Κοςμάσ Βαςίλειοσ οι οποίοι ζκεςε μια ςειρά 
ερωτθμάτων επί τθσ ειςιγθςθσ για τθν ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, τα οποία 
απαντικθκαν από τον Αντιδιμαρχο κ. Βάββα και τον Πρόεδρο τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ κ. Αρλζτο, και τα οποία αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτα 
απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Ακολοφκωσ το λόγο πιρε ο Διευκυντισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ κ. Ορζςτθσ 

Μπρίκοσ και απάντθςε ςε ερωτιματα του Αντιδθμάρχου κ. Βλζτςα Βαςιλείου και 
του Δθμοτικοφ Συμβοφλου κ. Γιωτίτςα Θωμά. 

 
 Ο λόγοσ δόκθκε ξανά ςτον Δθμοτικό Σφμβουλο κ. Γιωτίτςα ο οποίοσ διάβαςε 
ςτα μζλθ τθσ οικονομικισ Επιτροπισ υπόμνθμα υπογεγραμμζνο από τον ίδιο και 
τον Δθμοτικό Σφμβουλο κ. Νάςτο Δθμιτριο για το υπό ςυηιτθςθ κζμα το οποίο ζχει 
ωσ εξισ: 
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Τελειϊνοντασ τθν τοποκζτθςι του ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Γιωτίτςασ 

πρότεινε να αναβλθκεί το κζμα και να ςυηθτθκεί ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, να 
ςυνεχιςτεί ο διαγωνιςμόσ και να προχωριςει θ ζνταξι του ςτθν πρόςκλθςθ τθσ 
Περιφζρειασ Ηπείρου.   
 Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Κοςμάσ Βαςίλειοσ ο 
οποίοσ πρότεινε και αυτόσ να ςυηθτθκεί το κζμα από το Δθμοτικό Συμβοφλιο λόγω 
τθσ ςοβαρότθτασ του. 
 Ακολοφκωσ ο Αντιδιμαρχοσ κ. Βλζτςασ Βαςίλειοσ παίρνοντασ το λόγο είπε 
ότι θ απόφαςθ για τθν ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ  είναι ςωςτι και ςυμφωνεί με 
τθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου κ. Βάββα. 

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ 
ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ 
ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
4. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2019. 
5. Τθν γραπτι ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Ιωαννιτϊν κ. Βάββα Φϊτθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Τθν ακφρωςθ του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια 
φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED», προχπολογιςμοφ 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. με 

ςυςτθμικό αρικμό ΕΣΗΔΗΣ 77238, ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016/Άρκρο 106, 
παράγραφοσ 2, εδάφιο β. 

Μειοψιφθςαν τθσ απόφαςθσ οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι κ.κ.Γιωτίτςασ Θωμάσ, 

Νάςτοσ Δθμιτριοσ και Κοςμάσ Βαςίλειοσ. 

Καταψθφίςτθκε θ πρόταςθ των κ.κ. Γιωτίτςα Θωμά, Νάςτου Δθμθτρίου και 

Κοςμά Βαςιλείου για αναβολι του κζματοσ και ςυηιτθςθ του από το Δ.Σ. 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Η  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 426/2019. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 
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       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
 
           Γεώργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  
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