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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 24-2-2015 

ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   18 / 2015 

 

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

αδξαλώλ πιηθώλ, ακκνρώκαηνο θαη θεπαίνπ ρώκαηνο» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κήλα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 613/18-2-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

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

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

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

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

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαηαθύξσζεο απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ, ακκνρώκαηνο θαη θεπαίνπ ρώκαηνο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

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. 11/2015 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

γ) Σελ αξηζκ. 398/4-2-2015 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ. 

δ) Σν αξηζκ. 513/12-2-2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ην αξηζκ. 514/12-2-

2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 
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ε) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ ζηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο όηη ζηηο 12-2-2015 δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ, ακκνρώκαηνο θαη θεπαίνπ ρώκαηνο, πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 35.823,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπλέηαμε θαη ππνβάιιεη ην αξηζκ. 514/12-2-2015 πξαθηηθό 

ηεο, πξνηείλνληαο ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ, ακκνρώκαηνο θαη θεπαίνπ ρώκαηνο ζηνλ 

ΝΔΡΑΝΣΕΖ ΑΒΡΑΑΜ, ν νπνίνο ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε 

ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο νκάδεο ην πνζό ησλ είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα ελόο 

επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηώλ (23.831,25 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

 Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνύ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο 

ακέζσο επόκελεο νηθνλνκηθόηεξεο (28.659,00 €). 

 

 

 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 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. 11/2015 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

γ) Σελ αξηζκ. 398/4-2-2015 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ. 

δ) Σν αξηζκ. 513/12-2-2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ην αξηζκ. 514/12-2-

2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Δγθξίλεη ην αξηζκ. 513/12-2-2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ην 

αξηζκ. 514/12-2-2015 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

 Β. Απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 
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 Γ. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ, ακκνρώκαηνο θαη θεπαίνπ ρώκαηνο, ζηνλ ΝΔΡΑΝΣΕΖ 

ΑΒΡΑΑΜ, ν νπνίνο ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ζπλνιηθά γηα όιεο 

ηηο νκάδεο ην πνζό ησλ είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα ελόο επξώ θαη είθνζη 

πέληε ιεπηώλ (23.831,25 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., ην 

νπνίν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό γηα ην ύλδεζκν, ζπγθξηλόκελν κε ηηο ππνβιεζείζεο άιιεο δπν 

(2) πξνζθνξέο. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 18. 

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

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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