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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ:

Έγκριση
όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων .
Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την υπ’ αριθ. 82/26.03.2018 Α∆Σ, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την
ανάγκη «Προµήθειας Ανταλλακτικών- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» του
∆ήµου ∆ιονύσου,
την υπ’ αριθ. 14/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ003177803
Την
έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
αιτήµατος
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
18REQ003508994
Την 317/24.07.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α) η
δαπάνη για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης 18.208,00€ σε διάφορους Κ.Α. β)η
υπ’ αριθ. 14/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια
και αξιολόγησης του διαγωνισµού
Την
υπ
’αριθ.
373/02.10.2018
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά του ανοικτού διαγωνισµού , ανακηρύχθηκαν άγονες οµάδες και
ορίσθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:

1.-Την έγκριση των επισυναπτόµενων όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τις άγονες
οµάδες
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2.- Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να παραµείνει ίδια, όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.
317/24.07.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
1) Όροι συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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