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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2019 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2019 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία Π. ΝΙ-

ΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ για την «Προμήθεια βιβλίων κλπ & εκτυπώσεων, εκδό-

σεων, βιβλιοδετήσεων». 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  13  του  μήνα  

Μαρτίου   έτους  2019 , ημέρα της  εβδομάδας Τετάρτη    και  ώρα  13.00  συνήλθε  

σε Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την αριθμό πρωτοκόλλου   9638/15/8-3-2019   έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  

αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος 

Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα 

του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6  παρ. 3 του  Ν. 4071/2012. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  

παρέστησαν στη συνεδρίαση  7     μέλη: 

                          ΠΑΡΟΝΤΑ                              ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Χ. Πρεκετές 

2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Ε. Παπαδακάκης, 

3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος   

4 Α. Αδαμόπουλος,  Τακτικό μέλος   

5 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος   

6 Α. Βρετού, Τακτικό  μέλος   

7 Α. Βάσιος, Τακτικό μέλος   

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου 

εισηγούμενη   το  5Ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη,  έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αρ. πρωτ. 9544/7-3-2019 

εισήγηση του τμήματος προμηθειών,  η οποία έχει ως εξής: 

 

<< Θέμα: «Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης »  
Λαμβάνοντας υπόψη: 

Την υπ. αριθ.39724/23-10-2017  Σύμβαση για την  “Προμήθεια Βιβλίων κλπ” &  

“Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων” , η οποία υπογράφηκε μεταξύ του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.E.» 

 Το υπ.αριθ. 8 άρθρο της προαναφερόμενης σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι 

η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγυήσεως 

 Την υπ.αριθ. 7434/21-02-2019 αίτηση της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

A.E.» περί επιστροφής της εγγυητικής επιστολής  

 Το άρθρο 72 του Ν.4412/2016., περί  εγγυήσεων , και συγκεκριμένα την 

παράγραφο 1 περίπτωση β. 
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Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την επιστροφή της με αριθ. 750381/18-10-2017 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ποσού #382,34# €, εκδοθείσα από το πιστωτικό ίδρυμα 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η οποία είχε διαβιβαστεί για φύλαξη στην 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, δεδομένου ότι  

έχει γίνει οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

(άρθρο 72 του Ν. 4412/20016) και ο συμβατικός χρόνος έχει λήξει. 

 

  

                                                                                       Εκ του Τμήματος Προμηθειών  

 

                                                                                        Παπαγεωργίου Ευφροσύνη >>    

 

         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

         Στη συνέχεια  η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά 

έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, 

μετά από συζήτηση : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την επιστροφή  στην εταιρία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.E.»  της με αριθ. 
750381/18-10-2017 εγγυητικής καλής εκτέλεσης (για την  “Προμήθεια Βιβλίων κλπ” & 
“Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων”), ποσού  #382,34# €, εκδοθείσα από το 
πιστωτικό ίδρυμα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η οποία είχε διαβιβαστεί για 
φύλαξη στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, 
δεδομένου ότι  έχει γίνει οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/20016) και ο συμβατικός χρόνος έχει λήξει, σύμφωνα 

με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος προμηθειών. 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 45/13-

03-2019 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                          Α. Σοφιανόπουλος  

                                                                                              Α. Βρετού 

                                                                                              Α. Αδαμόπουλος 

                                                 Δ. Μπουραντώνης 

                                                Α. Βάσιος 

                                                Χ. Καραχάλιος 

                     Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
 

ΑΔΑ: 78ΕΑΩ63-87Ρ


		2019-03-15T11:48:14+0200
	Athens




