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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   
           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 08 / 06  / 2011 
    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 8385 

                                                                       
Έδξα: Κξέζηελα                                                                                        ΠΡΟ :                    
Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22                                ηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ 
Σαρ. Κώδηθαο : 27055                                                         Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  
Σειέθσλν : 2625023220                                     Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
FAX:        26250-23220                                                        Γ/λζε Γηνίθεζεο    
Σκήκα Γνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ 
Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο 
e-mail: dkresten@otenet.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο». 
 
               

 
   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 6εο Ινπλίνπ 2011 , πνπ 

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 81/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Έγθξηζε πξαθηηθώλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ», κε ην 

ζρεηηθό απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο 

απόθαζεο απηήο. 

        

                                                                                                                      
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ 
27061 ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ 

 
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
…………………………….. 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 

Απιθμόρ Απόθαζηρ :81 
 
                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ: «Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ για ηην ππομήθεια ελαζηικών για 

ηα οσήμαηα και μησανήμαηα ηος Δήμος ». 
 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 6ε ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά από ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα όια , δειαδή  θαη ηα επηά  (7 ) κέιε , ήηνη : 

 
                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                      
 1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ                        
 2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
 3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       
 4) Υειμώναρ Ανδπέαρ   
 5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ 
 6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ  
 7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε, 
Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξύθσλα , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 
Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κύξηνη πλάδεξθνη,  
Με ηελ ππ’ αξηζ. 67/2011 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, θαηάξηηζε ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ 
ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Η δεκνπξαζία ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο έγηλε ηελ 25-5-2011 θαη ζπκκεηείρε 
κόλν έλαο ελδηαθεξόκελνο ήηνη,  ε πξνκεζεύηξηα εηαηξία  Γεκόπνπινπ Αλαζηαζίνπ.  

ύκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ Νν 1, 2 θαη 3 ε εηαηξία 
βξέζεθε πιήξεο από πιπεξάο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζπγθέληξσζε βαζκό 50 γηα ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί 
ΔΚΠΟΣΑ (ΤΑ 11389/1993). Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
25.559,40 €.  

Η Δπηηξνπή δεκνπξαζίαο, καο ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ειαζηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα ηα εγθξίλνπκε , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΚΠΟΣΑ.  
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ,ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ.5 ΔΚΠΟΣΑ, πξέπεη λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.   

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 3852/2010 πξέπεη λα 
απνθαζίζνπκε θαη γηα ηελ ςήθηζε (έγθξηζε θαη δηάζεζε) ησλ πηζηώζεσλ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ,  ζπλνιηθήο δαπάλεο 25.731,00€ 

Η Οικονομική Επιηποπή 
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010, 

 ηηο δηαηάμεηο πεξί ΔΚΠΟΣΑ, 

 ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο θαη ηε γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, 

 ηελ (κνλαδηθή) πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
1)  Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ησλ 

νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  
2) Καηαθπξώλεη ην δηαγσληζκό γηα ηελ «πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα 

θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ» , ζηελ εηαηξία ηνπ  θ. Γεκόπνπινπ Αλαζηαζίνπ, 
κε ζπλνιηθό ηίκεκα 25.559,40€. 

3) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο  ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 3852/2010. 

4) Φεθίδεη ηηο αθόινπζεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ηελ 
πξνκήζεηα ειαζηηθώλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 25.731,00 €,  ζύκθσλα κε ηα 
παξαθάησ αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, αλά θσδηθό αξηζκό εμόδσλ, ηίηιν 
δαπάλεο θαη πνζό θσδηθνύ: 

Κ..Α. ΣΘΣΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΟ 

10-6671.002 
Γαπάλε γηα πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ 
(KHΙ 5174, ΚΗΙ 8759) 1.500,00 

20-6672.003 
Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κεη/θώλ κέζσλ-
ζθνύπαο-ηξαθηέξ θιπ. κερ/ησλ 11.881,80 

25-6671.002 Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ Μ.Μ. θαη κεραλεκάησλ. 2.460,00 

30-6672.002 Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κερ/ησλ θαη νρεκάησλ. 7.921,20 

35-6671.002 
Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ θαη 
θνξηεγώλ 984,00 

70-6671.002 Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ. 984,00 

     Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 81/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
                                            Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
 
 
     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


