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                                                                                                ΠΡΟΣ : 
                                                                            την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                      του Δήμου Βέροιας 
  

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για «Κοπή  

Αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

Στον Προυπολογισμό για το έτος 2018, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 822/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.12531/17/4-1-2018 απόφαση της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπήρχε ο ΚΑ:35.6279.001 με τίτλο «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. 
Βέροιας» και με πίστωση ποσού 40.000,00 €.  

Με την αριθμ.107/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΡ6Ω9Ο-ΨΣΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η δαπάνη και με την αρ.142/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΘΙΩ9Ο-Α47) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης με τον 
ανωτέρω ΚΑ:35.6279.001, με τίτλο «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας», με βάση την υπ’αρ.250/2018 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΤΕΩ9Ο-Ψ4Γ). 

Βάσει της αριθμ.153/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨ4Ω9Ο-ΜΩΥ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας» , εκδόθηκε από τον 
Αντιδήμαρχο η υπ’αρ.8681/21-3-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002837228). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες, οι οποίοι έγιναν δεκτοί, 
όπως αναφέρεται στο 1o πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’αρ.71/2018 
(ΑΔΑ:ΨΒΨΥΩ9Ο-9ΥΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γνωμοδότησε με το υπόψη πρακτικό 
αξιολόγησης προς την  Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη του ΛΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή 
καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας και  Ζωικής  Παραγωγής - 

Περίθαλψης  &  Προστασίας  Αδέσποτων Ζώων 
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