ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 11/16-05-2012
Αριθ.Αποφ. 89/2012
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 12294/02-05-2012 αίτηση της εταιρείας με
την επωνυμία «Δ. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι.ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε».
Στους Μολάους, σήμερα, την 16-05-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13276/11-05-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Λύρας Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος

Νομίμως κληθέντες.

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Χαραμής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:
• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 12294/02-05-2012 αίτηση της εταιρείας «Δ.
ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» σύμφωνα με την οποία ζητά την μείωση
ποσού εγγυητικής επιστολής της Αγροτικής Τράπεζας η οποία κατατέθηκε
στο Δήμο για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών
μηχανημάτων-οχημάτων , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
26 παρ. 12ε της αριθ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης περί «Ενιαίου
κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» {ΕΚΠΟΤΑ}.
• Την από 08-05-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
του Δήμου σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μείωσης της αριθ.
3418110028122 εγγυητικής επιστολής της Αγροτικής Τράπεζας ποσού

10.825,32€ , κατά ποσοστό 61,58% ,ήτοι κατά το ποσό των 6.666,23, διότι
συντρέχουν οι απαιτούμενες εκ των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2ε του
ΕΚΠΟΤΑ προϋποθέσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω όπως προβούμε στην μείωση του ποσού της
εγγυητικής επιστολής της ανωτέρω εταιρείας , και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της
Ο.Ε να αποφασίσουν σχετικά.
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της την υπ’. άριθ. Πρωτ. 12294/02-05-2012 αίτηση
της εταιρείας «Δ. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε»,
την από 08-05-2012
γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του Δήμου, τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 2ε & 46 παρ. 2 της Υπουργικής απόφασης 11389/93 ( ΕΚΠΟΤΑ) και
μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει ομόφωνα
Την μείωση της αριθ. 3418110028122 εγγυητικής επιστολής της Αγροτικής
Τράπεζας υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Ο.Ε» ποσού 10.825,32€ , κατά ποσοστό 61,58% ,ήτοι κατά το ποσό των 6.666,23,
διότι συντρέχουν οι απαιτούμενες εκ των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2ε του
ΕΚΠΟΤΑ προϋποθέσεις.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

