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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ.  1507   

                                                                                                                     Ζαγορά. 29-01-2016 

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2
ης

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών, της  ∆ηµοπρασίας 

για την προµήθεια Φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων τύπου LED στα 

πλαίσια πιλοτικού προγράµµατος ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικού 

φωτισµού στο δήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 01
η 

 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε  συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 635/29-01-2016  

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. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                 

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                      2. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                                                                                      

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος 

το, Θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι . 

 «Έχοντας υπόψη: 

• Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης 

«Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) 

• Του άρθρου 209 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει 
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• Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (ΦΕΚ 150 της 10-7-

2007) αναλογικά και συµπληρωµατικά εφαρµοζόµενο ως ορίζεται στην παρούσα  

διακήρυξη. 

• Το µε αριθµό πρωτ. 32346/07/08/02 έγγραφο του Υπ. Εσ. ∆ηµ. ∆ιοικ. & 

Αποκέντρωσης που προβλέπει την εκτέλεση της προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό 

και την µη ένταξή της στο Ε.Π.Π.  

• Την  αριθµ. 11/2015 απόφαση της ΟΕ µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

•  Την  αριθµ. 07/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ορισµό 

επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

• Την αριθµ. 12198/23-12-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, περί  ανοικτού διαγωνισµού. 

• Την αριθµ. 146/2015 απόφαση της ΟΕ , περί έγκρισης των όρων διακήρυξης 

του ανοικτού διαγωνισµού. 

• Το από 705-01/02/2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.   

 

 Εισηγούµαστε 

Την έγκριση του 705  από 01-02-2016  πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών από 

την αρµόδια Επιτροπή,  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

           Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 

της. 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 705/01-02-2016 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών, που 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της απόφασης, πρόχειρου διαγωνισµού : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» κατά το οποίο, έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών που διενήργησε  

η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  15/2016 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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