
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δ)νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
Tηλ.  24263-50208
FAX 24260 - 49793
ΤΚ 37012   
Email: dzagmour@gmail.com                                            

                        

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 37ης   Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: “Περί:  έγκρισης  1ου Πρακτικού  της  διενέργειας  Συνοπτικού  Διαγωνισμού,
προμήθειας λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου” 

Στη Ζαγορά, σήμερα, 10η  του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00πμ.  στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση,  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου,   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων,
κατόπιν  της  από  10376/04-09-2018   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

πέντε   (5)  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      1. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                    2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     

3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

5. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

                       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα,   κατέθεσε,  προς
έγκριση   το   1ο Πρακτικό της  διενέργειας  Διαγωνισμού,   προμήθειας  λιπαντικών,  για  την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου :

Ζαγορά,  10.09.2018

Αριθ.Αποφ    134  /2018  

Αρ. Πρωτ. :    10604
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 

-----------          

Δ)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κρινάκης Γ.

Tηλ.  :24263-50208

FAX  :24260 - 23128

Τ.Κ. 37001   Email: krinakisg.dim.z.m@gmail.com

Π Ρ Α Κ T Ι Κ Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

της υπ’ αρίθμ. 8557/17.07.2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθε-

σης «τη χαμηλότερη τιμή», για την δαπάνη με τίτλο : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,

προϋπολογισμού 26.563,59 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

Δαπάνη: 26.563,59 € με ΦΠΑ 24%, Κ.Α. 10-6641.02, 20-6641.02, 25-6641.02 και 30-

6641.02

Στη Ζαγορά σήμερα την 07.08.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτι-

κή συνεδρίαση στο Δημοτικό  Κατάστημα Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  η

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (για προμήθειες

που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά  µόνο  βάσει  τιμής),  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  10/2018

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου προκειμένου  να προβεί  στην  αποσφράγιση και

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού για την δαπάνη με τίτλο:

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Ζαγορά, 31.08.2018

Αριθμ. Πρωτ. 10300
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1/.  Κρινάκης Γεώργιος,   κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ως πρόεδρος αυτής,

2/.  Στεργίου Γεώργιος, κλάδος ΔΕ Διοικητικού, ως τακτικό μέλος

3/.  Ιατρού Σταματία, κλάδος ΠΕ Οικονομικού, ως τακτικό μέλος

Η επιτροπή συγκροτήθηκε μισή ώρα πριν την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών

και η παραλαβή προσφορών ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος

της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινώνησε  με  το  πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  και

διαπιστώθηκε πως έχουν υποβληθεί τρεις (3) προσφορές, ήτοι: 

1/.  με αρ.  πρωτ.  9469/07.08.2018 της επιχείρησης «Γιαννακοπούλου Παναγιώτα,  Νέα

Μουδανιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 058000600» ,

2/.  με αρ. πρωτ. 9472/07.08.2018 της επιχείρησης «Αφοι Αλεξίου Ο.Ε., Βόλος, Α.Φ.Μ.

099963235» ,

3/. με αρ. πρωτ. 9474/07.08.2018 της επιχείρησης «Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος του

Δημητρίου, Ζαγορά Πηλίου, ΑΦΜ 044385520» 

σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης, οπότε και παρελήφθησαν. Συνολικά οι τρεις

(3) προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στο πρακτικό (σειρά προσέλευσης,

επωνυμία οικονομικού φορέα, τάξη και κατηγορία, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) ως

κάτωθι: 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Αρ. 

Πρωτ.

1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9469/07.08.2018

2 ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ 9472/07.08.2018

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9474/07.08.2018

Αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των  προσφορών  (αρίθμηση  φακέλου  με  τον

αύξοντα  αριθμό  κατάθεσης  και  μονογραφή  τους  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού),

ανοίχτηκαν  οι  υποφάκελοι  της  Τεχνικής  Προσφοράς,  ελέγχθηκαν  τα  δικαιολογητικά
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συμμετοχής των προσφερόντων, η ορθή συμπλήρωση του  Τυποποιημένου Εντύπου

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου

της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε τα παρακάτω:

 Στο  φάκελο  της  Τεχνικής  Προσφοράς  της  με  αρ.πρωτ.  9472/07.08.2018

προσφοράς  της  επιχείρησης  "Αφοι  Αλεξίου  Ο.Ε."  διαπιστώθηκε  ελλειπής

συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και  συγκεκριμένα  της  σελίδας  9  η  οποία  αναφέρεται

στους λόγους που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό  παράπτωμα.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  Ν.  4412/2016  η

δυνατότητα  διευκρίνισης  ή  η  συμπλήρωσης  από την  πλευρά  του  υποψηφίου

αναδόχου αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά

σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση.  Η  υποβολή  ελλειπούς

ΤΕΥΔ συνιστά ουσιώδη παράλειψη μη δυνάμενη να αναπληρωθεί  με  παροχή

διευκρινήσεων  και  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  του  υποψηφίου  αναδόχου.

Παράλληλα  δεν  προκύπτει  από  κάποιο  έγγραφο  του  φακέλου  της  Τεχνικής

Προσφοράς η αποδοχή από τη μεριά του υποψηφίου αναδόχου του όρου της

παραγράφου 2.5 της Διακήρυξης περί ισχύος των τιμών της προσφοράς για 90

ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η μη αποδοχή του συγκεκριμένου

όρου αποτελεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης λόγο απόρριψης

της  προσφοράς.  Στην  εγγυητική  συμμετοχής  της  εταιρίας  το  ποσό  που  έχει

κατατεθεί είναι 428,25 ευρώ και υπολείπεται κατά 0,20 ευρώ από το απαιτούμενο

στην  παράγραφο 2.11 της  Διακήρυξης  (428,45  ευρώ),  ωστόσο η  πολύ μικρή

διαφορά του ποσού της απόκλισης δε συνιστά λόγο αποκλεισμού.  Όσον αφορά

τα υπόλοιπα έγγραφα κι έντυπα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς κρίνονται

ως ορθά.

 Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς της

με  αρ.  πρωτ.  9469/07.08.2018  της  επιχείρησης  "Γιαννακοπούλου  Παναγιώτα"  η

Επιτροπή κρίνει  ότι  ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς είναι επαρκής. Κατά τον

έλεγχο  του  φακέλου  η  Επιτροπή  έλαβε  υπόψη  τις  παρατηρήσεις  που  έχουν

υποβληθεί  με  τα  υπ'  αρ.  πρωτ.  9486 και  9487/08.08.2018 αιτήματα  της  εταιρίας

"Αφοι  Αλεξίου Ο.Ε.",  ύστερα δε από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσε τα παρακάτω:  

Οι εγγυητικές συμμετοχής και των 3 υποψηφίων αναδόχων έχουν ελεγχθεί ως

προς  τη  γνησιότητά  τους  με  αντίστοιχα  αιτήματα  προς  τα  υποκαταστήματα  του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Νέων Μουδανιών και Βόλου τα οποία έχουν

τις έχουν εκδώσει (τα σχετικά αιτήματα και οι επίσημες απαντήσεις είναι στη διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου) και τα οποία έχουν αποφανθεί θετικά ως προς τη γνησιότητά

τους.  Το ότι  δεν αναγράφεται η διεύθυνση στο έντυπο της εγγυητικής δε συνιστά
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λόγο  αποκλεισμού  δεδομένου  ότι  το  ποσό  είναι  ορθό  κι  έχει  κατατεθεί  από  τη

συγκεκριμένη υποψήφια υπέρ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Το  ΤΕΥΔ  της  επιχείρησης  "Γιαννακοπούλου  Παναγιώτα"  κρίνεται  ως  ορθώς

συμπληρωμένο.  Η  σελίδα  13  στο  σημείο  που  αφορά  τη  συγκατάθεση  του

υποψηφίου  για  την  παροχή  συγκατάθεσης  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  για  την

άντληση  δικαιολογητικών  από  βάσεις  δεδομένων  δε  συμπληρώνεται  από

ημεδαπούς  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  23 της

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σελ. 35, τελευταία παράγραφος). Η αρχή της παραγράφου 4.1 (σελ.

34) που επικαλείται η εταιρία "Αφοι Αλεξίου"  ότι  το εν λόγω μέρος του ΤΕΥΔ δε

μπορεί να απαλειφθεί συνιστά οδηγία προς τις αναθέτουσες αρχές για την κατάρτιση

του ΤΕΥΔ και όχι για το ποια πεδία πρέπει να συμπληρωθούν. 

Σχετικά  με  τους  αριθμούς  καταχώρησης  στο  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους

σύμφωνα με  τη  μελέτη  του διαγωνισμού  απαιτείται  Υπεύθυνη  Δήλωση του κάθε

υποψηφίου αναδόχου ότι τα είδη που προσφέρει έχουν αριθμό καταχώρησης (για

όσα απαιτείται κάτι τέτοιο). Επομένως η αναθέτουσα αρχή δέχεται όπως σε όλες τις

περιπτώσεις ως αληθές κι έγκυρο το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων. Αυτό

βέβαια δεν   αποκλείει  ούτε  τη δυνατότητα ενός μετέχοντος να προσβάλει  την

ορθότητα της δηλώσεως κάποιου άλλου, ούτε καθιστά άνευ ετέρου νόμιμη τη

συμμετοχή και έγκριση προσφοράς μετέχοντος, του οποίου η δήλωση πάσχει ως

αναληθής ή εσφαλμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το βάρος επίκλησης

και  απόδειξης  των  ισχυρισμών  περί  μη  εγκυρότητας  του  περιεχομένου  μιας

υπεύθυνης δήλωσης το φέρει ο αμφισβητών. Επειδή λόγω και της φύσης των

υπό προμήθεια προϊόντων δεν είναι δυνατό η Επιτροπή να εξετάσει με πλήρη

λεπτομέρεια το πλήθος όλων των στοιχείων που συνοδεύουν το καθένα (κάτι

που θα γίνει για το φάκελο του τελικού αναδόχου), θα πρέπει όποιος από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς επικαλείται τη μη εγκυρότητα ή ορθότητα του

οποιουδήποτε  εντύπου  ή  εγγράφου  να  προσκομίσει  την  απόδειξη  της

ενστάσεώς του.

Όσον αφορά την παρατήρηση της επιχείρησης "Αφοι Αλεξίου Ο.Ε." σχετικά με τη

μη  συμπλήρωση  της  παραγράφου  Β  του  ΤΕΥΔ  σχετικά  με  τους  νόμιμους

εκπροσώπους,  η  επιχείρηση  "Γιαννακοπούλου  Παναγιώτα"  είναι  ατομική

επιχείρηση  στην  οποία  δεν  υπάρχει  νόμιμος  εκπρόσωπος.  Η  Κατευθυντήρια

Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σελ.15) που επικαλείται η εταιρία "Αφοι Αλεξίου" ότι το

εν  λόγω  μέρος  του  ΤΕΥΔ  δε  μπορεί  να  απαλειφθεί  συνιστά  οδηγία  προς  τις
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αναθέτουσες αρχές για την κατάρτιση του ΤΕΥΔ και όχι για το ποια πεδία πρέπει να

συμπληρωθούν. 

6. Κατά τον έλεγχο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς της με αρ. πρωτ.

9474/07.08.2018  της  επιχείρησης  "Τριανταφύλλου  Τριαντάφυλλος"

διαπιστώθηκαν  τα  εξής:  Για  τη  βαλβολίνη  GL5,  SAE 80W90  το  προϊόν  που

προσφέρει  η  επιχείρηση  δεν  καλύπτει  την  προδιαγραφή  της  μελέτης  περί

καταλληλότητας  για  χρήση  σε  διαφορικά  LSD (περιορισμένης  ολίσθησης).

Επίσης για το αντιπηκτικό κινητήρων και το αντιπηκτικό παραφλού δεν προκύπτει

από  τα  τεχνικά  δελτία  που  έχουν  κατατεθεί  ότι  τα  προσφερόμενα  προϊόντα

καλύπτουν  την  προδιαγραφή  της  μελέτης  ότι  είναι  απαλλαγμένα  από αμίνες,

φωσφορικά και νιτρώδη. Η μη κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών που

ορίζονται  στη  μελέτη  έστω  και  για  ένα  ζητούμενο  είδος  συνιστά  λόγο

αποκλεισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού η Επιτροπή έλαβε

το  υπ'  αρ.  πρωτ.  10297/31.08.2018  αίτημα  της  επιχείρησης  "Τριανταφύλλου

Τριαντάφυλλος"  στο  οποίο  διαπιστώνει  ασάφεια  στη  διατύπωση  και  παράλληλα

προσκομίζει  επιπλέον  τεχνικό  δελτίο  για  το  προϊόν  βαλβολίνη  GL5  SAE 80W90

διαφορετικό από αυτό που είχε κατατεθεί στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς χωρίς να

έχει  ζητηθεί  κάτι  τέτοιο  από την Επιτροπή.  Η υποβολή δικαιολογητικών έληξε στις  7

Αυγούστου 2018 και κατά συνέπεια δε μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε νέο έγγραφο ή

η αντικατάσταση υπάρχοντος εγγράφου από κάποιο άλλο. Επίσης η Διακήρυξη παρέχει

σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα τα δικαιώματα παροχής διευκρινήσεων και

ενστάσεως  κατά  αυτής,  χρήση των  οποίων  δεν  έκανε  η  επιχείρηση "Τριανταφύλλου

Τριαντάφυλλος" εντός των οριζομένων προθεσμιών, ενώ παράλληλα κατατέθηκε από τη

συγκεκριμένη επιχείρηση Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης.

Για τους παραπάνω λόγους το περιεχόμενο του υπ' αρ. πρωτ. 10297/31.08.2018 αίτημα

της επιχείρησης "Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος" δε μπορεί να ληφθεί υπόψη από την

Επιτροπή ως προς τη σύνταξη της πρότασής της προς την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1/. Την υπ’ αριθ. 8557/17.07.2018 Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή

αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
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ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  26.563,59 € (συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α. 24%).

2/. Τις υποβληθείσες προσφορές:

α/.  με αρ. πρωτ. 9469/07.08.2018 της επιχείρησης «Γιαννακοπούλου Παναγιώτα, Νέα

Μουδανιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 058000600»,

β/.  με αρ. πρωτ. 9472/07.08.2018 της επιχείρησης «Αφοι Αλεξίου Ο.Ε., Βόλος, Α.Φ.Μ.

099963235»,

γ/. με αρ. πρωτ. 9474/07.08.2018 της επιχείρησης «Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος του

Δημητρίου, Ζαγορά Πηλίου, ΑΦΜ 044385520» 

3/. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή:

1/. Την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 9469/07.08.2018 της επιχείρησης «Γιαννακοπούλου

Παναγιώτα,  Νέα  Μουδανιά  Χαλκιδικής,  Α.Φ.Μ.  058000600»  που  υποβλήθηκε  στην

ανωτέρω διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού.

2/. Την απόρριψη των παρακάτω οικονομικών φορέων για τους λόγους που αναφέρονται

στο παρόν Πρακτικό:

α/.  με αρ. πρωτ. 9472/07.08.2018 της επιχείρησης «Αφοι Αλεξίου Ο.Ε., Βόλος, Α.Φ.Μ.

099963235»,

β/. με αρ. πρωτ. 9474/07.08.2018 της επιχείρησης «Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος του

Δημητρίου, Ζαγορά Πηλίου, ΑΦΜ 044385520» 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ζαγορά, 31/08/2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

  

     ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

                        ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το από 31-08-2018 Πρακτικό  της Επιτροπή Διαγωνισμού  και κατόπιν

διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως ακολούθως το  1  o      Πρακτικό,    υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10300/31-08-2018,  

της    Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  

αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ  -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  »,    εκτιμώμενης  αξίας   26.563,59  €  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) , σύμφωνα με το οποίο:

1/. Αποδέχεται  το  με  αρ.  πρωτ.  9469/07.08.2018  της  επιχείρησης  «Γιαννακοπούλου

Παναγιώτα,  Νέα  Μουδανιά  Χαλκιδικής,  Α.Φ.Μ.  058000600»  που  υποβλήθηκε  στην

ανωτέρω διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού.

2/. Απορρίπτει τους παρακάτω οικονομικους φορείς για τους λόγους που αναφέρονται

στο παρόν Πρακτικό, ήτοι:

α/.  με αρ. πρωτ. 9472/07.08.2018 της επιχείρησης «Αφοι Αλεξίου Ο.Ε., Βόλος, Α.Φ.Μ.

099963235»,

β/. με αρ. πρωτ. 9474/07.08.2018 της επιχείρησης «Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος του

Δημητρίου, Ζαγορά Πηλίου, ΑΦΜ 044385520» 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2018

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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