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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών
Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης
Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της «Προµήθειας Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών Μεταφορικών
Μέσων »» µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
Με την υπ’ αριθµ. 82/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η
διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.999,94€ σε βάρος των Κ.Α. ο.ε. 2015 ως εξής:
1.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,
2.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,
2.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και
999,94 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,
του Προϋπολογισµού 2015 και β) η 6/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι
σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Μικροαναλωσίµων
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων.

Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 10233/713/23-04-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 07-05-2015.

Με την 169/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός κηρύχθηκε
άγονος και αποφασίστηκε η συνέχιση του µε επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού µε
τους ίδιους όρους.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15590/1107/8-6-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο
διαγωνισµός για τις 17-06-2015.

Τη Τετάρτη 17/06/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν κατατέθηκαν προσφορές. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 17/06/2015 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, ο διαγωνισµός
κηρύσσετε άγονος.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 προτείνεται
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1
2. Τη κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου.
3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης µετά από έγκρισή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α.
10.6462, µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση Προκηρύξεων», οικονοµικού έτους 2015
συνολικού ύψους 135,30€ για τη πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης, από τις
«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094527332),
του άγονου
διαγωνισµού.(ΠΑΥ,..........).
Συν. Το από 10/11/2015 Πρακτικά Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού.
Κοινοποίηση: Λογιστήριο
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της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθµ.
8274/2014 πρακτικό κλήρωσης και την 85/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών Μεταφορικών
Μέσων», προϋπολογισµού δαπάνης 5.999,94 € µε ΦΠΑ 23% του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 17
Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την
ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 15603/8-6-2015 έγγραφη πρόσκληση
του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους:
1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο,
2. Αρβανλιτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος και
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και
αφού ήρθε η ώρα έναρξης του διαγωνισµού (ήτοι 11:00 πµ), κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς
ενδιαφερόµενος.
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών (ήτοι 11:30 π.µ.) και
µη υπάρχοντος ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή προχωρεί τη λήξη παράδοσης
προσφορών και κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος
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