
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  29-01-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  27/2015 

Αριθ. πρωτ.  1071 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ προϋπολογισµού  83.000€» 

  

Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η 

 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 664/23-

01-2015  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  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    ------- 

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                            

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

        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: 

            1. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
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3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Τον  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

5. Τον  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων         και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 

6. Τον  Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7. Τον  Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις-       Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµόσιου Τοµέα- 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

8. Τον  Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/04.08.2014 τεύχος Α΄)  «Φάροι, Στρατολογία και άλλες    

διατάξεις» 

9 Τον  Ν.4281/2014 (Α160) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

οργανωτικά        θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

10.  Την αριθ. 99/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των  

τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης. 

11.  Την αριθµ.  12473/16-12-2014 διακήρυξη ανοικτού  διαγωνισµού για την 

12. Την αριθ.09/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

ορίσθηκαν οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών 

και παραλαβής των προµηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ. 

13. Το από 263/16-01-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 

Εισηγούµαστε 

Την έγκριση του 263  από 16-01-2015  πρακτικό  της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού  

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση κρηνών ∆Ε Μουρεσίου» 

του ∆ήµου Ζαγοράς –Μουρεσίου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  την 

παραπάνω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 263/16-01-2015 πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι αυτής της απόφασης, ανοικτού διαγωνισµού αξιολόγησης οικονοµικών 

προσφορών του έργου : «Αποκατάσταση κρηνών ∆Ε Μουρεσίου» του ∆ήµου 
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Ζαγοράς –Μουρεσίου κατά το οποίο, µετά από έλεγχο των οικονοµικών προσφορών 

που διενήργησε  η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η επιχείρηση «Κ. ΣΠΑΝΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.  αναδεικνύεται ανάδοχος του εν λόγω έργου µε προσφερόµενη έκπτωση 

28,15%  ήτοι  64.767,85€ συµπ/νου ΦΠΑ. 

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  27/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: 71ΓΛΩΡΚ-ΓΓΓ


		2015-03-09T11:41:45+0200
	Athens




