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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
126/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης/ 22-10-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο :

Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του
Δήμου».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012, ώρα 9:30πμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 15260/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου
και Προέδρου της Επιτροπής κ. Γκουντάρα Αντώνη, ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσάς
Κυριάκος.
Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
2. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
3. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
4. Λέτσιος Βασίλειος – Μέλος (αναπλ/κο)
5. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες:
Γκασδράνης Θεόδωρος, Γώγος Γρηγόριος, Μπαρτζώκα Αθανασία και Παπακώστας
Δημήτρης.
Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπηρεσιακό
παράγοντα κ. Γρηγόριο Γώγο που έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 1ο :

Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του
Δήμου».
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 113/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση οχημάτων του Δήμου» και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη (ΑΔΑ:
Β4Θ3Ω6Ι-ΠΞΛ) του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην ημερήσια
εφημερίδα «Ελευθερία» στις 26/9/2012.
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Στο πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση οχημάτων του Δήμου» που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2012 καθώς
επίσης και στον επαναληπτικό που πραγματοποιήθηκε στις 9/10/2012 δεν έλαβε μέρος
κανένας προμηθευτής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού.
Η επιτροπή αξιολόγησης με τη από 9/10/2012 γνωμοδότησή της προτείνει τη
ματαίωση του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το
δημοτικό συμβούλιο, διότι δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό κανένας προμηθευτής.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: της παρ.13 του
άρθρου 2 του Ν.2286/1995, του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ και των παρ.2 και 3 του
άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, καλούμαστε να αποφασίσουμε αναλόγως».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 2286/95,
 τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ,
 την υπ’ αριθμ. 113/2012 απόφασή της με τίτλο: «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου»,
 την υπ’ αριθμ.13807/24-9-2012 διακήρυξη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου» - ΑΔΑ: Β4Θ3Ω6Ι-ΠΞΛ,
 την υπ’ αριθμ.13808/24-9-2012 περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου - ΑΔΑ:
Β4Θ3Ω6Ι-ΛΓ2,
 από 2/10/2012 και 9/10/2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και
 την από 9/10/2012 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα από 2/10/2012 και 9/10/2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση οχημάτων του Δήμου».
2. Αποδέχεται την από 9/10/2012 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση οχημάτων του Δήμου».
3. Κηρύσσει άγονο τον από 9/10/2012 επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου»,
διότι δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής.
4. Προτείνει την απευθείας ανάθεση της παρακάτω προμήθειας, με τίτλο:
«Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου», από το
Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης επειδή ο σχετικός
διαγωνισμός απέβη άγονος:
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Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου
Α/Α
1
2

Κ.Α.Ε.
02.20.6264
02.20.6672.02

3

02.30.6672.02

4

02.30.6264.01

Τίτλος
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων
υπηρεσίας καθαριότητας
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων
υπηρεσίας τεχνικών έργων
Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου

Ποσό
15.000,00€
8.500,00€
3.000,00€
3.500,00€

5. Προσκαλεί να υποβάλλουν προσφορές στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι
παρακάτω υποψήφιοι προμηθευτές:
 Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά
 Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα
 Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα
 Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα
 Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο
 Νταμπαλέτσιος Κων/νος, με έδρα την Λάρισα και
 Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά
6. Καθορίζει ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές που περιγράφονται και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.113/2012
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

