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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  51/2013 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 22
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας έργου ΄΄Προμήθεια Λεωφορείου 22 θέσεων΄΄». 

                                          

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24η  Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα   12:00   

συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 

της με αριθ. Πρωτ: 4053/18-12-2013, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  της Οικονομικής 

Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα 

-4 - μέλη: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος           1.- Ευαγγελία Δημητρίου, αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

2. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος 2.- Μηνάς Ιερομόναχος, εκτός Κάσου 

3. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος 3.- Αντώνιος Ζάγορας, εκτός Κάσου 

4. Εμμανουήλ Σοφίλλας , Μέλος 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη της οικονομικής 

επιτροπής τα εξής: Με το από 09-04-2013 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου απέστειλε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός αστικού λεωφορείου 22 θέσεων. 

Με την υπ αριθμόν 29/30-04-2013 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και με την 

υπ’αριθμ. 43/19-09-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διενέργειας  

ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την : «Προμήθεια  αστικού λεωφορείου 22 θέσεων 

». 

Με την υπ  αριθμόν 3144/20-09-2013 συντάχθηκε η διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

λεωφορείου 22 θέσεων προϋπολογισμού  100.000€. 

Την 23
η
 Οκτωβρίου 2013 έγινε η προγραμματισμένη δημοπρασία και συνήλθε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού  που συστήθηκε με την υπ αριθμόν 46/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

διαπίστωσε σύμφωνα με το πρακτικό ότι προσήλθε ένας διαγωνιζόμενος . 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της μία και μοναδικής προσφοράς και συγκεκριμένα από την   

ΕUROCAR HELLAS  ΕΠΕ  ύψους  99.630,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία 

κρίνεται δεκτή από άποψη δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή απέστειλε το πρακτικό  στην Οικονομική  Επιτροπή η οποία διαπιστώνει ότι η 

προμήθεια λεωφορείου 22 θέσεων δεν είναι ενταγμένη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013. 

 Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αριθμ.1139 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ 

(ΦΕΚ180/Β/93). 

2. Ν.2286/95(ΦΕΚ19/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

Το Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ226/Α/96) 

3.  Το Ν.3463/2006 με τίτλο «Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 

4.  Εγκύκλιος αρ.17/20-07-98 

5. τον προϋπολογισμό της προμήθειας .  
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6.Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο δεν έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 

 

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

1.-Δεν εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια 

λεωφορείου 22 θέσεων ». 

2.Ακυρώνει το διαγωνισμό της 23
ης

 Οκτωβρίου 2013. 

3.-Τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείου 22 θέσεων προϋπολογισμού 100.000,00 

ευρώ σε νέα ημερομηνία στις αρχές του νέου έτους 2014, και αφού έχει ενταχθεί η προμήθεια στο Ε.Π.Π. 

έτους 2014,με τους ίδιους όρους όπως αυτοί καταρτίσθηκαν με την αρ.43/19-09-2013 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 51/2013.     

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                      

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

  

 

 

                                                           

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     
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