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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

   Αριθ. Αποφ. 122/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21
ης 

/08-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου. 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση πρακτικού   για την «Προμήθεια  οικοδομικών  και 

υδραυλικών υλικών 2016» 

 

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 08 Ιουνίου  2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.   στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

16348/03-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του  άρθρου 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  επτά (7), ήτοι: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Κολοκοτσάς Παύλος, Πρόεδρος 1.- Κόκλας Κωνσταντίνος 

2.- Κοκορης Κωνσταντίνος 2.- Αρμένης Γεώργιος 

3.- Μποτώνης Αναστάσιος, αναπλ/κο μέλος 

4.- Κόκλας Ιωάννης 

5.- Μαρίνος Αναστάσιος 

6.- Βούτος Σπυρίδων 

7.- Ακτύπης Νικόλαος 

 

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Μπιζιντή Θεοδώρα, δημοτική υπάλληλο.  

       Ο κ. Βαρβαρίγος  αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Αναστάσιο Μποτώνη  

     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση πρακτικού   για την «Προμήθεια  οικοδομικών  και υδραυλικών 

υλικών 2016» διάβασε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο  έχει ως 

κάτωθι: 

 

Στη Ζακύνθο  σήμερα την 30.05.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ζακύνθου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/80 , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 10/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει το 

πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 2016» όπως ορίζεται στην 14792/30.05.2016 Διακήρυξη  του Δημάρχου.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Σούλη Ασπασία (Τακτικό Μέλος, Προέδρος) 

2) Βυθούλκας Ανδρέας  (Τακτ. Μέλος) 

3) Τουρκάκης Διονύσιος(Τακτ. Μέλος) 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 

ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 

αποσφράγισης.   
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Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος 

φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι οι εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

2 «ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΔΗΣ -ΖΩΝΟΣ 

3 ΤΕΙΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω 

δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι δεν υπέβαλαν πλήρη 

δικαιολογητικά: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ποια δικαιολογητικά δεν 

είναι πλήρη  

 

1 ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ α.Δεν γίνεται αναφορά στο 

φάκελο του καταθέτη για 

την κατηγορία που 

ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει.   

2 «ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΛΑΔΗΣ -ΖΩΝΟΣ 

α.Δεν γίνεται αναφορά στο 

φάκελο του καταθέτη για 

την κατηγορία που 

ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει.   

β. Δεν έχει καταθέσει 

εγγυητική επιστολή  

3 ΤΕΙΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

α.Δεν γίνεται αναφορά στο 

φάκελο του καταθέτη για 

την κατηγορία που 

ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει.   

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά  των συμμετεχόντων  , δεν έκανε δεκτές 

 

1.  την  προσφορά της ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  διότι σύμφωνα με τον 

όρο ΙΙ 4
Α
 σημείωση σελίδα 3 της ως ανωτέρω διακήρυξης   δεν αναγράφει επί ποινή 

αποκλεισμού στην προσφορά του την κατηγορία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει. 

 

2. την  προσφορά της «ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΔΗΣ –

ΖΩΝΟΣ» διότι σύμφωνα α. με τον όρο ΙΙ 4α σημείωση σελίδα 3 της ως ανωτέρω 

διακήρυξης   δεν αναγράφει επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά του την 

κατηγορία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει  β. δεν  κατέθεσε εγγυητική επιστολή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη. 

 

3. την  προσφορά της «ΤΕΙΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ» 

διότι σύμφωνα με τον όρο ΙΙ 4
Α
 σημείωση σελίδα 3 της ως ανωτέρω διακήρυξης   δεν 

αναγράφει επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά του την κατηγορία που 

ενδιαφέρεται να συμμετέχει. 

    Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται». 

     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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Αφού έλαβε υπόψη της 

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,  

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10                                    

-  το πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού      

- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία 

Ομόφωνα 

Αποφασίζει, α) την έγκριση  του πρακτικού της επιτροπής   για την «Προμήθεια  

οικοδομικών  και υδραυλικών υλικών 2016» 

β) την επανάληψη του διαγωνισμού λόγω ότι τα δικαιολογητικά στο σύνολο των 

συμμετεχόντων δεν ήτα πλήρη 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    122/2016. 

       Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               TA ΜΕΛΗ  

Παύλος Κολοκοτσάς 1.- Κόκορης Κων/νος 

2.- Μποτώνης Αναστάσιος 

3.- Κόκλας Ιωάννης 

4.-Μαρίνος Αναστάσιος 

5.- Βούτος Σπυρίδων 

6.- Ακτύπης Νικόλαος  

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

Παύλος Κολοκοτσάς 


