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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2013 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   9 / 2013 

 

Θ Ε Μ Α: «Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα - 

θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αξδεύζεσλ ηνπ πλδέζκνπ» 

 

 ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 733/15-3-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαηαθύξσζεο απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αξδεύζεσλ ηνπ πλδέζκνπ», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 29/2013 απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

γ) Σελ αξηζκ. 8/2013 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

δ) Σν αξηζκ. 797/26-3-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 799/26-3-2013 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

ε) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζηηο 26-3-2013 

δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα «θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο 
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ειέγρνπ αξδεύζεσλ ηνπ πλδέζκνπ», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29.520,00 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

 Η Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπλέηαμε θαη ππνβάιιεη ην αξηζκ. 799/26-3-2013 πξαθηηθό 

ηεο, πξνηείλνληαο ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αξδεύζεσλ ηνπ πλδέζκνπ» ζηελ εηαηξεία 

«ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», ε νπνία ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, δειαδή ην πνζό ησλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ 

θαη πελήληα ιεπηώλ (27.982,50 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 29/2013 απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

γ) Σελ αξηζκ. 8/2013 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

δ) Σν αξηζκ. 797/26-3-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 799/26-3-2013 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

ε) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Εγθξίλεη ην αξηζκ. 797/26-3-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 

799/26-3-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

 Β. Απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

 Γ. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αξδεύζεσλ ηνπ πλδέζκνπ» ζηελ εηαηξεία 

«ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», ε νπνία ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, δειαδή ην πνζό ησλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ 

θαη πελήληα ιεπηώλ (27.982,50 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 9 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

   Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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