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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 55/2020
Απόσπασμα από το πρακτικό της 13/22-06-2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού υπ’ αρ. 3264/04.06.2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Νισύρου για την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 22.06.2020 ημέρα Δευτέρα και μεταξύ των ωρών 11:00 έως 19:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
(αρ. ΦΕΚ Β΄55 /11-03-2020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά
το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την με αρ. πρωτ. 3441/16.06.2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Νισύρου.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1. Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
2. Βασίλειος Πάχος
3. Ευάγγελος Τασιούλας
4. Δήμητρα Καφετζηδάκη
5. Χαράλαμπος Διακομιχάλης
6. Κατσιματίδου Άννα
7. Iωάννης Τριανταφύλλου
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα και τα επτά μέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 1ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους
του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]».
Βάσει της 40/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020» εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η υπ’ αριθ. 2928/25.05.2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006758980 2020-05-25).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες, οι προσφορές των οποίων
πρωτοκολλήθηκαν ως εξής:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
LAFARGE BETON ΑΒΕΕ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ

Αρ. πρωτ.
3238/03.06.2020
3263/04.06.2020
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Νισύρου,
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το
υπ’ αριθμόν 3264/04.06.2020 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη
του ΚΑΜΠΑΝΗ Π. ΠΕΡΟΥΛΗ ως προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
2. Τους όρους της υπ’ αριθ. 2928/25.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006758980) διακήρυξης του Δημάρχου.
3. Την υπ’ αριθ. 112/1285/21.02.2020 και 202/2748/18.05.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΛΞΩΚΜ-Α97) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και
τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2020.
4. Το υπ’ αριθ. 3264/04.06.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και
Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Νισύρου για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
που κατατέθηκαν.
Ο Πρόεδρος καλεί το σώμα να τοποθετηθεί. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Διακομιχάλης Χαράλαμπος και
κα. Κατσιματίδου Άννα δηλώνουν παρόντες με την αιτιολογία ότι: «Η σύγκληση και η λειτουργία της
συνεδρίασης δεν είναι νόμιμη. Η θέση μας στην ψηφοφορία συνδέεται με τα παραπάνω και όχι με την
ουσία και το περιεχόμενο των θεμάτων».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3264/04.06.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Νισύρου και την ανάδειξη του ΚΑΜΠΑΝΗ Π.
ΠΕΡΟΥΛΗ ως προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020».
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 55/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 23-06-2020
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

