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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 23-3-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο:

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και οριστική ματαίωση του δημόσιου
πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και
Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015».

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2689/19-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τσιώνης Αστέριος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Βατζιάς Αντίγονος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός
Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 7ο:

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και οριστική ματαίωση του δημόσιου
πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και
Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ:
«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον
προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις
της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να
αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία [3] και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας
αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων
συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να
υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι
απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το
νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την
Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν
υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000)
δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του Ν.
1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την
αξιολόγηση οργάνου.
3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι
παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω».
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Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ:
«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του
προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το
δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με
τις διατάξεις των Ν. 1797/1988, 2000/1991 και του παρόντος κανονισμού:
α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο
προμηθευτής.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της
παραγράφου αυτής.
δ) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται
με κλήρωση.
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί
για:
α) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση».
Έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1362/12-02-2015 (ΑΔΑ: 73ΘΞΩ6Ι-Ω73) διακήρυξη του δημόσιου
πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με «Προμήθεια ανταλλακτικών και Συντήρηση οχημάτων –
μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς», η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 39/2015 (ΑΔΑ:
ΒΧΑΓΩ6Ι-ΡΝΜ) απόφασή της, αποφάσισε:
1. Την έγκριση των από 26-02-2015 και 05-03-2015 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015».
2. Την αποδοχή της από 05-03-2015 σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015», διότι οι
δημόσιοι πρόχειροι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 25/02/2015 και στις 04/03/2015
(επαναληπτικός) είχαν αποβεί άγονοι λόγω μη υποβολής προσφορών.
4. Την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο της: «Προμήθεια
ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους
2015».
5. Την πρόσκληση να υποβάλουν προσφορές στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι κάτωθι
υποψήφιοι προμηθευτές:
- Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά.
- Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα.
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Ριζάκης Κωνσταντίνος, με έδρα την Αγιά.
Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα.
Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα.
Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο.
Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά.

6. Ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές εγκρίθηκαν με
την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την 39/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Αγιάς
με την υπ’ αριθμ. 2506/12-03-2015 πρόσκληση ενδιαφέροντος, κάλεσε τους υποψήφιους προμηθευτές
να καταθέσουν προσφορές. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν ανταποκρίθηκε κανένας
ενδιαφερόμενος και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Ακολούθως, με το από 19-03-2015 πρακτικό, η Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, προτείνει στο
Δημοτικό Συμβούλιο την τελική ματαίωση του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλούμε να αποφασίσετε σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Από την εισήγηση προκύπτει ότι δεν θα γίνει νέος
διαγωνισμός. Καταψηφίζουμε λοιπόν διότι οδηγείτε τη διαδικασία της προμήθειας στις απ’ ευθείας
αναθέσεις με τι οποίες διαφωνούμε ριζικά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς της μειοψηφίας διαφωνήσαμε στην
Οικονομική Επιτροπή για τον τρόπο και τη διαδικασία του διαγωνισμού. Μας φέρατε στην Οικονομική
Επιτροπή μια λίστα οχημάτων από πενήντα και πλέον μηχανήματα, που περιελάμβανε φορτηγάκια,
γκρεΐντερ, τσάπες, σκουπιδιάρες κλπ. Αυτά από την μια και από την άλλη μια λίστα ανταλλακτικών,
συνολικής άξιας 72.000€ περίπου, χωρίς να περιγράφονται τα ανταλλακτικά με σαφήνεια και
λεπτομέρεια όπως θα έπρεπε. Ζητούσαμε με τον διαγωνισμό ντίζες συμπλέκτη, χωρίς να λέει για ποιό
μηχάνημα προορίζεται αυτή η ντίζα. Ζητούσαμε αντλίες υδραυλικού, για ποιό μηχάνημα τι τύπου;
Ζητούσαμε λάστιχα. Τι λάστιχα, για τα φορτηγάκια, για το γκρεΐντερ, για το τσαπάκι; Δεν περιγράφαμε
τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών. Φυσικό και επόμενο να μην προσέλθει κανένας
ενδιαφερόμενος έτσι όπως δρομολογήσαμε τον διαγωνισμό.
Πήγαμε στη δεύτερη φάση. Καλέσαμε αυτούς τους πέντε – έξι να δώσουν προσφορά. Γιατί να δώσουν
προσφορά αφού σ’ αυτούς τους ίδιους θα απευθυνθούμε αύριο – μεθαύριο με απ’ ευθείας ανάθεση.
Εγώ λοιπόν προτείνω να ματαιώσουμε τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβουμε με τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προβλέπεται άλλωστε από το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ. Εγώ
λέω ειδικότερα με συγκεκριμενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ νόμιζα ότι η συζήτηση που
κάναμε στην Οικονομική Επιτροπή είχε καλύψει κάθε ερώτημα για το πώς γίνεται η διαδικασία των
διαγωνισμών και μάλιστα σ’ ένα τέτοιο αντικείμενο το οποίο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Και
αμέσως γίνομαι σαφής. Έχουμε μια δημοπρασία η οποία ουσιαστικά αναφέρεται σε πιθανές ζημιές
ανταλλακτικών ή ακόμα και μηχανικών μερών. Ή θα πρέπει ο διαγωνισμός να γίνει μ’ αυτόν τον
τρόπο που έγινε ή θα πρέπει ο διαγωνισμός να γίνει με συγκεκριμένα εξαρτήματα και συγκεκριμένη
εργασία, για οχήματα που πιθανόν θα πάθουν ζημιά και για ανταλλακτικά που πιθανόν θα
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χρειασθούμε. Πέστε λοιπόν ότι κάνουμε έναν διαγωνισμό, με τόση λεπτομέρεια, όπου
συμπεριλαμβάνουμε όλα τα ανταλλακτικά τα οποία είναι πιθανόν να πάθουν ζημιά από τον στόλο
οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος. Θα μιλούσαμε για ένα τεράστιο προϋπολογισμό, αφού δεν θα
μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αλλιώς την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών μας. Ο συγκεκριμένος
διαγωνισμός δεν μπορεί να γίνει μ’ άλλον τρόπο παρά μόνον μ’ αυτόν που κάναμε, με την έννοια ότι
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιο όχημα και ποιάς μάρκας θα πάθει βλάβη. Αυτή
είναι η δυσκολία αυτού του διαγωνισμού. Γίνεται όμως ο διαγωνισμός, είναι δημόσιος και θα
μπορούσαν σαφώς να λάβουν μέρος αρκετοί προμηθευτές, παρ’ όλα αυτά δεν έλαβε μέρος κανείς.
Κάνουμε σύμφωνα με το Νόμο και τη διαπραγμάτευση, καλούμε κόσμο και δεν ανταποκρίνεται
κανένας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ:
6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ 6/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφασή της με την οποία διατέθηκαν οι
σχετικές πιστώσεις για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και
Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015»,
- την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια
ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015,
- την υπ’ αριθμ. 1362/12-02-2015 (ΑΔΑ: 73ΘΞΩ6Ι-Ω73) διακήρυξη της προμήθειας:
«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς
έτους 2015»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 1934/26-02-2015 Πρακτικό και την με αριθμό πρωτοκόλλου
2209/05-03-2015 γνωμοδότηση (Πρακτικό) της επιτροπής διενέργειας με τα οποία προτείνεται η
ματαίωση του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού και η απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με
διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο,
- την υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: ΒΧΑΓΩ6Ι-ΡΝΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
Έγκριση της ματαίωσης του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015» και έγκριση της
απευθείας ανάθεσής της με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο»,
- την υπ’ αριθμ. 2506/12-03-2015 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αγιάς, για την
προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Αγιάς έτους 2015,
- το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές στη διαδικασία με διαπραγμάτευση,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 2649/19-3-2015 Πρακτικό - γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού με το οποίο προτείνεται η οριστική ματαίωση του δημόσιου πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση και επισκευή οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015,
- τις τοποθετήσεις και την αρνητική ψήφο των δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της
μειοψηφίας,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Αποδέχεται το με αριθμό πρωτοκόλλου 2649/19-3-2015 Πρακτικό - γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με το οποίο προτείνεται η οριστική ματαίωση του
ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και
Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015», το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.
2. Εγκρίνει την οριστική ματαίωση του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας:
«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Αγιάς έτους 2015».
3. Την αποστολή της παρούσας στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος,
Κασίδας Ιωάννης, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας
Γεώργιος, Μπεϊνάς Αντώνιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου
Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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Πρακτικό Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 2649/19-3-2015

Στην Αγιά σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Αγιάς, η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 208/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να δεχθεί τις προσφορές, για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών και Συντήρηση οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου» σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην υπ’ αρίθμ. 2506/12-03-2015 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αγιάς.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλος (Πρόεδρος)

Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλος (Μέλος)

Ντουλούλη Ευμορφία, Δημοτική Υπάλληλος (Μέλος)
Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον πρόχειρο διαγωνισμό, σχετικά με την
προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, η Οικονομική
Επιτροπή, με την υπ’ αρίθμ. 39/2015 απόφαση της, αποφάσισε αφενός μέν την ματαίωση του
διαγωνισμού, έπειτα από την από 05/03/2015 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού διότι δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά, και αφετέρου την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Επίσης κλήθηκαν να καταθέσουν τις προσφορές τους (βάση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’
αριθμό 6/2015 μελέτης που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς) οι
κάτωθι υποψήφιοι προμηθευτές :

Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά

Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα

Ριζάκης Κωνσταντίνος, με έδρα την Αγιά

Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα

Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα

Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο

Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά
Επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος, και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά
Η Επιτροπή Αποφασίζει
Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τελική ματαίωση του διαγωνισμού.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Πρόεδρος
Πολυμέρου Ιωάννα

1.

Τα Μέλη
Μπαρτζώκα Αθανασία

2.

Ντουλούλη Ευμορφία

