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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 18/07-08-2012
Αριθ.Αποφ. 204/2012
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την
{προµήθεια & τοποθέτηση µεταλλικής κερκίδας και κιγκλιδωµάτων στο
∆ηµοτικό στάδιο Νεάπολης }.
Στους Μολάους, σήµερα, την 07-08-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21451/01-08-2012
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
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
6. Μαρούσης Χαράλαµπος
7. Χαραµής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη
των µελών της:
•

•
•

Την αριθµ. 167/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
περιγραφές της προµήθειας & τοποθέτησης µεταλλικής κερκίδας και
κιγκλιδωµάτων στο δηµοτικό στάδιο Νεάπολης.
Την αριθ. Πρωτ. 19930/13-07-2012 διακήρυξη δηµάρχου µε την οποία
ανακοινώθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.
Την 27-07-2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός κατά την διάρκεια του οποίου
κατέθεσαν προσφορά δύο (2) ενδιαφερόµενοι προµηθευτές και συγκεκριµένα οι
εξής : 1)ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ ως εκπρόσωπος της εταιρείας {ΑΡΧΥΤΑΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ} & 2) ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ .Σε συνέχεια της διαδικασίας
του 1ου πρακτικού η επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
διακήρυξης περίµενε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες για την κατάθεση των
δικαιολογητικών που εκκρεµούσαν και συνήλθε σε συνεδρίαση την 06-08-2012 ,
όπου προσκοµίστηκαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά από το κ. Κωστάκο Παύλο
ως εκπρόσωπο της εταιρείας {ΑΡΧΥΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ} και όχι από
τον κ. Κιούλο Αλέξιο, κατά συνέπεια η επιτροπή διαγωνισµού απέρριψε την
προσφορά του κ. Αλέξιου Κιούλου.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών η οποία
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 11/2012 ΑΟΕ, µε το από 06-08-2012 πρακτικό της,
προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΡΧΥΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ έναντι ποσού 38000,00€ χωρίς ΦΠΑ, διότι η προσφορά
του είναι αυτή µε την χαµηλότερη τιµή , είναι αποδεκτή µε βάση του
καθοριζόµενους στις τεχνικές περιγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και
ως εκ τούτου κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο.

•

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας & τοποθέτησης µεταλλικής κερκίδας και
κιγκλιδωµάτων στο δηµοτικό στάδιο Νεάπολης. Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση,
αφού µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορά, πρακτικά .∆.-Α.)
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες του Ν.3463/2006 και Ν.
3852/2010,
Απο φασίζει

Οµόφωνα

•

Αποδέχεται το από 06-08-2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον διενεργηθέντα
διαγωνισµό για την προµήθεια & τοποθέτησης µεταλλικής κερκίδας και
κιγκλιδωµάτων στο δηµοτικό στάδιο Νεάπολης στην εταιρεία {ΑΡΧΥΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ} έναντι ποσού 38.000,00€ χωρίς ΦΠΑ .

•

Ψηφίζει πίστωση ποσού 46.740,00€ του Κ.Α. Κ.Α 70-7135.003 του σκέλους
των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους ∆ήµου Μονεµβασιάς
για την
πληρωµή της ανωτέρω προµήθειας .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.

∆ελήγιαννης Νικόλαος

