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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      137/2016 

 
 ΘΕΜΑ  5ο:Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού 
         προμήθειας μηχανισμού προσπέλασης  ΑΜΕΑ στη θάλασσα 
         (αρ. μελ. 8/2016) 

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 12894/21-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα (4), ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γωργίου Χαράλαμπος - Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος 
αναπληρώνει τον απουσιάζοντα τακτικό Παντελέου Κων/νο.  
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης  Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Στάμου 
Γεώργιος, 3.Δόσχορης Κων/νος. 
 
 Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 
 1.Η υπ΄αριθμ. 8/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Τεχνικό) του Δήμου η οποία αφορά την προμήθεια μηχανισμού προσπέλασης 
ΑΜΕΑ στη θάλασσα, προϋπολογισμού δαπάνης 31.415,00 € και 
προστιθεμένου του ΦΠΑ 13% εξ €  4.083,95 €, συνολικής δαπάνης 35.498,95 
€. 
 2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο 
προβλέπεται πίστωση για προμήθεια προμήθεια μηχανισμού προσπέλασης 
ΑμεΑ στη θάλασσα Κ.Α. 15-7135.001 (ΠΑΥ Α-371/17-06-2016) 
 3.Η υπ΄αριθμ. 112/2016 (ΑΔΑ ΩΩ0ΓΩΛ3-0ΕΣ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί διάθεσης της σχετικής πίστωσης και κατάρτισης των όρων 
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.. 
 4.Η υπ΄αριθμ. 11965/06-07-2016 (ΑΔΑ  ΩΛΚΓΩΛ3-ΒΓΣ) περιληπτική 
διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού και η εφημερίδα που αυτή 
δημοσιεύτηκε. 
 5.Το από 15-07-2016 1ο πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού και ανοίγματος των τεχνικών προσφορών,  στο οποίο εμφαίνεται 



η μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ, η οποία  και 
γίνεται αποδεκτή καθότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 8/2016 
μελέτης του Δήμου.  
 6.Το από 20-07-2016 2ο πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα 
με το οποίο η υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ 
ανέρχεται στο ποσόν των 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ και κρίνεται συμφέρουσα 
για τον Δήμο. 
 7.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά τη διάρκεια .του 
ανωτέρω διαγωνισμού. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72  παρ. ε΄ του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

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

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης 
της προμήθειας μηχανισμού προσπέλασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα, στην 
εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ., σύμφωνα με την προσφορά της εξ € 30.000,00 πλέον 
ΦΠΑ, καθότι κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο μας και σύμφωνη με την 
υπ΄αριθμ. 8/2016 μελέτης της Υπηρεσίας μας. 
 Η ανωτέρω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   137/2016. 
 
        Ο Αντιπρόεδρος                     Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
       2.Σακελλαρίου Αναστάσιος 
 
  Γεωργίου Χαράλαμπος    3.Ράτης Σπυρίδων 
 


