
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ του Πρακτικού της αριθ.  14/ 2015 Συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 

Αριθ. Αποφ. 96/2015       Π ε ρ ί λ η ψ η    

 «Τροποποίηση της αριθμ. 68/2015 

Απόφασης Οικ. Επιτροπής με τίτλο ‘’ 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση 

πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

και καθορισμός όρων διακήρυξης της 

προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών 

συντήρησης οχημάτων ποσού 18.358,00 €  » 

 

Στο Χρυσό σήμερα 16 Ιουνίου2015 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα 

του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 7799/12-06-2015 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                                                      1. Νότας Δημήτριος   Πρόεδρος                       

1. Μπάλτσιος Βύρων          Αντ/δρος                

2. Στόικος Γεώργιος             Μέλος       

3. Παπαστεφάνου Σωτήριος    ‘’        

4. Χατζηλάρης Δημήτριος      ‘’ 

5. Πυρινή   Δήμητρα             ‘’ 

6. Κετσετζής Μιχαήλ            ‘’ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραγκιόζη Αναστασία υπάλληλο του Δήμου. 

Ο κ. Προεδρεύων εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερησίας διάταξης 

έθεσε υπόψη της Οικονομικής  Επιτροπής: την αριθμ. 68/2015 απόφαση Οικον. 

Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια 

ελαστικών και ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων ποσού 18.358,00 €.  

Την αριθμ. πρωτ. 7793/12-6-2015 ένσταση του κ. Μπουδούρη Στεργίου και ΣΙΑ 

Ο.Ε., κατά της αριθμ.πρωτ. 7709 Διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας στην οποία 

αναφέρει ότι στα χωματουργικά ελαστικά τα ελαστικά πρέπει να είναι RADIAL και 

όχι με  αεροθάλαμο, επίσης στο τιμολόγιο της μελέτης υπάρχει η διάσταση 16/70/24 

και δεν υπάρχει στον προϋπ/σμό της μελέτης και στο τιμολόγιο της μελέτης υπάρχει η 

διάσταση 165/80-15, ενώ στον προϋπ/σμό υπάρχει η διάσταση 165/80-13.  

Η Τεχνική Υπηρεσία με εισήγηση της προτείνει την τροποποίηση των όρων της 

διακήρυξης ως κάτωθι: 

ΑΔΑ: ΩΥΗ3ΩΡΩ-Ξ7Ψ



 Το τιμολόγιο Μελέτης καθώς και το Τιμολόγιο προσφοράς των ελαστικών, 

στο άρθρο 1γ, το ζητούμενο – προσφερόμενο ελαστικό είναι 165/80/R13 και 

όχι το αναγραφόμενο 165/80/R15. 

 Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης στο σκέλος των ελαστικών, η 

απαίτηση της 3
ης

 παραγράφου για ελαστικά Radial, χωρίς αεροθάλαμο δεν 

ισχύει για το άρθρο 3 του τιμολογίου μελέτης και προσφοράς που 

αναφέρεται στα ελαστικά των χωματουργικών μηχανημάτων. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010 , την ένσταση του κ. Μπουδούρη Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. , την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

Αποδέχεται την ένσταση του κ. Μπουδούρη Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της 

αριθμ. 7709 Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών 

συντήρησης οχημάτων. 

Τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης, της αριθμ. 68/2015 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο : ‘’Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση 

πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της 

προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων ποσού 

18.358,00 € ‘’ όπως παρακάτω: 

 Το τιμολόγιο Μελέτης καθώς και το Τιμολόγιο προσφοράς των ελαστικών, 

στο άρθρο 1γ, το ζητούμενο – προσφερόμενο ελαστικό είναι 165/80/R13 και 

όχι το αναγραφόμενο 165/80/R15. 

 Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης στο σκέλος των ελαστικών, η 

απαίτηση της 3
ης

 παραγράφου για ελαστικά Radial, χωρίς αεροθάλαμο δεν 

ισχύει για το άρθρο 3 του τιμολογίου μελέτης και προσφοράς που 

αναφέρεται στα ελαστικά των χωματουργικών μηχανημάτων. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 68/2015 Απόφαση της. 

Η απόφαση θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στα λοιπά τα τεύχη 

Δημοπράτησης. 

 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 96/2015. 

               Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως  ακολουθεί 

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής                                         Τα   Μέλη 

             Τ.Σ.- υπογραφή                                                             υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΥΗ3ΩΡΩ-Ξ7Ψ
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