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 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 
 
 

                                      ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΑΡΘΘ. 8/2013  
              ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ  

   
ην Καλαιιάθη ζήκεξα ηελ  19ε  Μαξηίνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:15, ζην Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Πάξγαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ 

Πάξγαο, ύζηεξα από ηελ 3846/13-03-2013, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε 

λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

 

 
     ΘΕΜΑ 6ν:« Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηαγσληζκνύ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

κεραλνθίλεηεο ζθνύπαο (ζάξσζξν νδηθνύ δηθηύνπ)».  
 
 

Δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 
παξαθάησ  κέιε: 
             ΠΑΡΟΝΣΕ              ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ληόιηνο Αζαλάζηνο 1.Κνληδάξεο Άγγεινο 

2. Γθνξνβέιεο Αληώληνο  

3. Ρίδνπ Επηπρία  

4. Επζπκίνπ ηαύξνο   

5. Νάζηαο  Αληώληνο  

6. κπόληαο Νηθόιανο  

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Σζηιηκπώθνπ Θενδώξα, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Πάξγαο. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΕΚΠΟΣΑ δηελήξγεζε ηνλ κεηνδνηηθό δηαγσληζκό ηελ 06-07-2012, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 
10:00 π.κ.-11:00π.κ. ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζην Καλαιιάθη..  Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνύ πξνζήιζε έλαο (1) ελδηαθεξόκελνο πξνκεζεπηήο: 

Αλησλίηζεο Γ. Παλαγηώηεο 

Γηα ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό ελδηαθέξζεθαλ θαη έιαβαλ ηεύρε δεκνπξάηεζεο πέληε 
πξνκεζεπηέο. Πξνθαλώο νη ππόινηπνη ηέζζεξηο δελ πξνζήιζαλ είηε γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά ήηαλ κεγάιε είηε γηαηί ηα κεραλήκαηά ηνπο δελ είραλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο 

ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε.  
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Πξνηείλσ  ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο κεραλνθίλεηεο ζθνύπαο  ζην κνλαδηθό ελδηαθεξόκελν  
Αλησλίηζε Γ. Παλαγηώηε, ν νπνίνο πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 159.777,00 Επξώ κε Φ.Π.Α. 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο: 

1)Η πξνζθεξόκελε ηηκή είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο ηηκήο έγθξηζεο θαη έληαμεο ηεο ελ ιόγσ 
πξνκήζεηαο ζην Ε.Π.Π. έηνπο 2012 ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. Π1/624/02-05-2012 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

2)Σν γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε πξηλ ή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

3)Σελ αλαγθαηόηεηα ηνπ Δήκνπ καο γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα ηνπ ζάξσζξνπ θαζώο απνηειεί 
καθξνρξόληα επέλδπζε ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ 
εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαζώο ζα κεηώζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ επνρηαθά απαζρνινύκελσλ 

αηόκσλ ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ζα βειηηώζεη ζε κέγηζην βαζκό ηηο παξερόκελεο από ην Δήκν 
ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο, δεδνκέλνπ όηη ν Δήκνο καο είλαη έλαο 

ζεκαληηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο. Επηπιένλ ην νδηθό καο δίθηπν εθηείλεηαη ζε κεγάιν κήθνο 
θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό δελ επαξθεί ζε θακία πεξίπησζε γηα ηελ πιήξε θαη ζσζηή θάιπςε 
ησλ αλαγθώλ ηεο θαζαξηόηεηαο. 

   Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Νάζηαο Αληώληνο θαηέζεζε πξνο ην ζώκα ηελ 
αθόινπζε ηνπνζέηεζε: 

Κύξηε Δήκαξρε, 
Κύξηνη ζπλάδειθνη, 
παξαζέησ ζπλνπηηθά ην ηζηνξηθό ηνπ ζέκαηνο, γηα ηελ ελεκέξσζε θπξίσο ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, πνπ εθιέρζεθαλ κέιε απηήο από 1/1/2013, θαη δηθαίσο δελ γλσξίδνπλ ηα 
γεγνλόηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί.  
Κύξηνη ζπλάδειθνη, 

ε πιεηνςεθία ηνπ δεκάξρνπ, κε ηελ αξηζ.105/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, κε ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, θαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελέθξηλε ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο 

ηεο 6/7/2012, γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ θαζαξηζκνύ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 
Καηαςεθίζακε ηόηε ην ζέκα, θαη θαηαζέζακε έλζηαζε, γηα ηξείο θπξίσο ιόγνπο : 
1) Γηα ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο, πξνο ζπδήηεζε. 

2) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό, ελόο κόλν πξνκεζεπηή,θαη  
3) Γηα ηελ επηειή έθπησζε ησλ 123 επξώ, ζε κία πξνκήζεηα αμίαο 159.900 επξώ. 

Η έλζηαζή καο , απνξξίθζεθε από ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Ηπείξνπ, Σκήκα Απη/ζεο 
Πξέβεδαο. 
Πξνζθύγακε ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/2006,  

θαη δηθαησζήθακε.  
Η σο άλσ Επηηξνπή, αθύξσζε ηελ αξηζ. 105/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, κε ηελ 

νπνία ε πιεηνςεθία ηνπ Δεκάξρνπ, είρε εγθξίλεη ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο, ηεο 6/7/2012.  
Έηζη, θζάζακε ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, θαη κε ην 6° ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαινύκεζα εθ λένπ λα εγθξίλνπκε ηα πξαθηηθά ηεο 6/7/2012, γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ ζαξώζξνπ. 
 Κύξηνη ζπλάδειθνη, 

εκείο σο κεηνςεθία, θαηαςεθίδνπκε θαη ζήκεξα ην παξαπάλσ ζέκα, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 
πξαθηηθώλ δηαγσληζκνύ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλνθίλεηεο ζθνύπαο, 
(ζάξσζξν νδηθνύ δηθηύνπ), γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο πνπ είρακε επηθαιεζζεί θαη ζηελ αξρηθή καο 

έλζηαζε, θαη εηδηθόηεξα: 
1. Η πιεηνςεθία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (πιεηνςεθία Δεκάξρνπ) επηκέλεη ζηελ εηζαγσγή, 

ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο ηεο 6/7/2012 γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο  
ζαξώζξνπ, πξ/ζκνύ 159,900 επξώ, κε ηελ ζπκκεηνρή ελόο θαη κόλν πξνκεζεπηή. 
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2. Απνθαζίδεη ζήκεξα θαη πάιη ηελ θαηαθύξσζε ηνύ δηαγσληζκνύ, ζηνλ έλαλ θαη κνλαδηθό 

ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο πξνζέθεξε ην πνζόλ ησλ 159.777,00 επξώ. Με απιά ιόγηα καο 

πξνζέθεξε σο έθπησζε ην πνζόλ ησλ 123 επξώ. 
Γηαηί ινηπόλ ηόζε επηκνλή από ηελ πιεηνςεθία ηνπ Δεκάξρνπ ; 
3. Από κία πξόρεηξε έξεπλα αγνξάο πνπ έθαλα, δηαπίζησζα όηη ζάξσζξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πνιιά, θαη κάιηζηα ζηελ κηζή ηηκή.  
Πώο ινηπόλ είρακε κία κόλν πξνζθνξά; 

Μήπσο είρακε ζπκπαηγλία ησλ πξνκεζεπηώλ; 

Πσο είλαη δπλαηόλ, κέζα ζαπηήλ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, νη πξνκεζεπηέο λα αγλόεζαλ κία 
πώιεζε κεραλήκαηνο, πξ/ζκνύ 159.900 επξώ ; 

Γηα όινπο ινηπόλ ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε ζήκεξα : 
1) λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο, ηεο 6/7/2012, κε ην 

αηηηνινγηθό ηεο επηεινύο πξνζθνξάο έθπησζεο ησλ 123 επξώ, θαζώο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ελόοκόλν πξνκεζεπηή, θαη  

2) Να επαλαιεθζεί ν δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζαξώζξνπ, αθνύ πξώηα γίλνπλ νη 

πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν δεκνζηεύζεηο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο. 
Έηζη, ζα έρνπκε ρξόλν λα κειεηήζνπκε ηνλ θάθειν ηνπ ζέκαηνο, λα θάλνπκε έξεπλα αγνξάο θαη λα 

απνθαζίζνπκε πξνο όθεινο ηνπ Δήκνπ. Γηαηί δελ είλαη δπλαηόλ, λα ππνβιεζεί κία πξνζθνξά 
ύςνπο 159.777,00 επξώ θαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, λα εγθξίλεη ηα πξαθηηθά, ιεο θαη κηιάκε γηα 
δύν, ηξείο ρηιηάδεο επξώ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, εκείο σο κεηνςεθία ζα πξάμνπκε θαη πάιη, όηη πξνβιέπεηαη από ηελ 

ζρεηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Δήκνπ.  

Τέινο δεηάκε από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηήξεζεο πξαθηηθώλ ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο, 

ηελ απηνύζηα θαηαγξαθή ηεο ηνπνζέηεζήο καο, ζηελ παξνύζα απόθαζε.    

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  

1) ηελ αξηζ. 90/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο,  
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΠΟΣΑ  
 3) Σν από 06-07-2012 Πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ   

4)Σν ππ΄αξηζκ Π1/624/02-05-2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο  
ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζην Ε.Π.Π. θαζώο θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 
 
                                           ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

     
                Εγθξίλεη ηα πξαθηηθά  ηεο δεκνπξαζίαο, πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 06-07-2012 ζην 

δεκνηηθό θαηάζηεκα ζην Καλαιιάθη, ζηελ εηαηξεία   Αλησλίηζεο  Γ. Παλαγηώηεο, ε νπνία 
πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 159.777,00 Επξώ κε Φ.Π.Α.  

Μεηνςήθηζαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Νάζηαο Αληώληνο θαη θ. κπόληαο 

Νηθόιανο. 

 

 
Η παξνύζα απόθαζε έιαβε α/α : 28/2013 

πληάρζεθε , αλαγλώζζεθε  θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 
 

 
 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                ΣΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                               
              ΛΘΟΛΘΟ ΑΘΑΝΑΘΟ                                            
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