
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 39/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή ογδόη (28η)  Δεκεμβρίου  2016,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα

12:00  στo Δημoτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση,  η

Οικονομική Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 18773/22-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2.  Χρήστος  Δημητριάδης,  3.Αθανάσιος

Βασιλάκης, 4. Άγγελος Ζαβράκογλου 5. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 6. Αναστάσιος Κανταράς, 7.

Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:  1ο Έγκριση  του  πρακτικού  για  την  προμήθεια  ενός

μεταχειρισμένου ημιφορτηγού.

Αριθμός Απόφασης: 245

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και  τόνισε   ότι

όπως καλά γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1  ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή

«Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και  την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί  να συγκροτεί

επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της 226/2016  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές

προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την

προμήθεια  ενός  μεταχειρισμένου  ημιφορτηγού,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 16PROC005584355)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχοντας  οποίος έγινε δεκτός , για

τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  υπ’  αριθμόν  19040/28-12-2016  πρακτικό  της  επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2016 Απόφαση

της  Οικονομικής  Επιτροπής,  γνωμοδότησε  με  το  υπ’  αριθμόν  19040/28-12-2016 πρακτικό
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αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας  ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ. &

ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης,

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε εντός των

ορίων του προϋπολογισμού της μελέτης.   

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή

καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. Φ63/18485/15-12-2016 διακήρυξης

3)  την υπ’αριθμ.,  801/12-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και  την  υπ’αριθμ.  226/2016

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκρισή της.

4)την υπ’ αριθ.19040/28-12-2016 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού

5) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την έγκριση του υπ’ αριθ.19040/28-12-2016 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την

ανάδειξη της εταιρείας ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  ως προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισμού

για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού.

Στην  εν  λόγω  απόφαση  ψήφισαν  λευκό  τα  τακτικά  μέλη  της  Ο.Ε.  οι  κ.κ   Αναστάσιος
Κανταράς και  Αργύριος Τσινάς.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   245/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  28η  Δεκεμβρίου  2016

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     

         ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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