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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 15354/05-12-2017 

Έγκπιζη  διαδικαζίαρ διαππαγμάηεςζηρ για ηην ππομήθεια καςζίμυν και 

λιπανηικών ζε ζςνέσεια ηηρ ςπ΄απιθμ 4100/05.05.2017 διακήπςξηρ για ηην 

ππομήθεια καςζίμυν και ηηρ ςπ΄απιθμ.  10679/05.12.2016 διακήπςξηρ για ηην 

ππομήθεια λιπανηικών, καηόπιν ειζηγήζευρ ηος Πποφζηάμενος ηος Σμήμαηορ 

Σεσνικών Τπηπεζιών, Πολεοδομίαρ & Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος. 

 

Γήμαπσορ: Κοςηζάθηηρ Παναγιώηηρ 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ππόεδπορ: Υιώηηρ Γημήηπιορ  

Ανηιππόεδπορ : Καηζιθόρ Απόζηολορ   

Γπαμμαηέαρ: Κοςηζελίνηρ Πποκόπιορ    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.11.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 14η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 290η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.11.2017 
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14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ    

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

5.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

6.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

7.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

8.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 14688/17-11-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηνπ  θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλαπιεξψλεη, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, θη έσο ηελ πξνζέιεπζε ηνπ, ν πξψηνο ζε 

ζεηξά πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο 

Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αλειίνπ θ. Μαξγαξίηεο ηέθαλνο 

πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο 

ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 3310/16-10-2017 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ. Δπίζεο δε, ελεκέξσζε ην 

ζψκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2017, ζην Δληαίν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Εαγνξάο «Ρήγαο Φεξαίνο», απφ ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ 

Εαγνξάο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο δήισζε φηη πνιιέο 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, δελ πινπνηνχληαη θαη δήηεζε ελεκέξσζε σο πξνο απηφ απφ 

ηνλ θ. Γήκαξρν. 

Απαληψληαο ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, 

ηφληζε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα γίλνληαη πνιιέο αηηήζεηο απφ δεκφηεο 

ζρεηηθά κε δξφκνπο. Γπζηπρψο νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη καο επηηξέπεηαη λα πινπνηήζνπκε κφλν ηα αλαγθαία. Καθψο 

παίξλνπκε θάπνηεο απνθάζεηο θαη ηηο πξνσζνχκε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ νπνία ππάξρεη κφλν έλαο κεραληθφο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ηφληζε φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ  θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ηελ Γ.Δ. Εαγνξάο, έρνπκε ππθλφ νηθηζκφ θαη κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε αγξνηηθή νδνπνηία, ελψ ζηε Γ.Δ. Μνπξεζίνπ έρνπκε πην αξαηφ νηθηζκφ 

θαη απαηηνχληαη δηάθνξεο κηθξέο παξεκβάζεηο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο δήισζε φηη ν ξφινο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ κε έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, έζεζε 

ππφςε ηνπ ζψκαηνο, πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Πνπξίνπ γηα ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο, ην νπνίν 

αλαγλψζζεθε απφ ηνλ ίδην πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηαγξάθεηαη απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε 

ην νπνίν δεηείηαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, πξηλ απφ ηελ 
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θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε Ν. Μαγλεζίαο, απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ.  

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, απνρψξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηακαξηπξφκελε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην. Με δήισζή ηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αλέθεξε ηα εμήο : 

Θεσξψ αληηδεκνθξαηηθή θαη θαθνπνηεηηθή ηελ επίζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην, ελάληηα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα ζε φξζηα ζέζε 

σξπφκελνο θαη απεηιψληαο ηνλ, ηνλ δηέηαμε λα θχγεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 

ηνλ εγθαινχζε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε λφκηκν θφκκα (Κ.Κ.Δ.). 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ πξψηα 

απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ζηηο δηακαξηπξίεο ηεο Γεκνηηθήο πκβνχινπ θ. 

Υξηζηνδνχινπ Γεσξγίαο, φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, καδί κε ηνλ 

Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Υηψηε Γεκήηξην - Μαξίλν. 

Σν 54ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 55νπ θαη ηνπ 56νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.11.2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

18:00. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  
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ΘΔΜΑ : 2ο   

Έγθξηζε  δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

ζε ζπλέρεηα ηεο ππ΄αξηζκ 4100/05.05.2017 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

θαη ηεο ππ΄αξηζκ.  10679/05.12.2016 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ, 

θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ κε ζέκα: 

«Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πξνµήζεηα θαπζίµσλ θίλεζεο, ζέξµαλζεο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν έσο 31.12.2017 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ 

θαη ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ» , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

**************************** 

        
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
Σμήμα Σεσνικών Τπηπεζιών 
Πεπιβάλλονηορ Κ Πολεοδομίαρ 
 

ΘΔΜΑ: Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πξνµήζεηα θαπζίµσλ θίλεζεο, ζέξµαλζεο γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν έσο 31.12.2017 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ θαη ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ 

                                                                                                                         

ην δεµνηηθφ θαηάζηεµα Σζαγθαξάδαο, ζηηο 21 ηνπ µελφο Απγνχζηνπ, ηνπ έηνπο 

2017, εµέξα ∆επηέξα θαη ψξα 13:00 µ.µ., ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζµνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ 28/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνµηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ 9/2017 απφθαζε ηνπ ∆εµνηηθνχ πµβνπιίνπ, πξνθεηµέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηα «∆ηθαηνινγεηηθά/Σερληθέο Πξνζθνξέο» πνπ θαηαηέζεθαλ γηα ηνλ 

αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζµφ µε ηίηιν: «Πξνµήζεηα θαπζίµσλ θίλεζεο, 

ζέξµαλζεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν έσο 31.12.2017 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ∆ήµνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ». 

Γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζµφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ήηαλ ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο ζε αθέξαηεο µνλάδεο επί ηεο λφµηµα δηαµνξθνχµελεο µέζεο ηηµήο 

ιηαληθήο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Ν. 
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Μαγλεζίαο – Σµήµα Δµπνξίνπ αλαθνξηθά µε ηα θαχζηµα, ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζµνχ 87.038,41€, ήηνη πνζνχ 70.192,27€, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ 

ΦΠΑ 24%, (πνζφ ΦΠΑ 16.846,14€). 

Ο δηαγσληζµφο πξαγµαηνπνηήζεθε µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ), µέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήµαηνο µε θσδηθφ 40903. 

Ζ πξνζεζµία ππνβνιήο πξνζθνξψλ έιεμε ηελ 31.07.2017. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, έγηλε 

ειεθηξνληθά απφ ην ζχζηεµα, ηελ 09.08.2017. 

Ο έιεγρνο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξαγµαηνπνηήζεθε 

ηελ 09.08.2017. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

Γεν ςποβλήθηκε καµία πποζθοπά. 

 

Ζ Ο.Δ. κε ηελ 103/2017 απφθαζή ηεο ελέθξηλε ην πξαθηηθφ ηεο  επηηξνπήο 

δηαγσληζµνχ θαη απνθάζηζε ηα θάησζη:  

Α) Σε µαηαίσζε ηνπ δηαγσληζµνχ ιφγσ άγνλνπ 

Β) Σελ πξνζθπγή ζε δηαπξαγµάηεπζε ( άξζξν 106 παξ.1 θαη άξζξν 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

Γ) Σελ αλάζεζε ζην ∆.. ησλ πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγµάηεπζεο (άξζξν 106 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 65 

ηνπ Ν.3852/2010) 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ καλείηε ηο Γ.. Εαγοπάρ Μοςπεζίος ζηην λήτη 

απόθαζηρ, ήηοι: 

1. Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

ππ’ αξίζκ. 4100/05.05.2017 δηαθήξπμεο θαη ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν γηα ηελ έθδνζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη ζα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ 

 

************************* 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τπέπ α) ηεο έγθξηζεο ηεο πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο θαηφπηλ 

δηαπξαγκάηεπζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο νπζηψδε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξίζκ. 4100/05.05.2017 δηαθήξπμεο θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη β) ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ  

γηα ηελ έθδνζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην 

Δζληθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη:                                                                                                                               

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο,ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο,ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. ακαξά Μαξία, θ. 

Μπξίδεο Θεφδσξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Καηζηθφο 

Απφζηνινο,νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, θ. Κακπνχξεο 

Νηθφιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο.  

 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, πξνζήιζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο απνρψξεζε 

απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

ππ’ αξίζκ. 4100/05.05.2017 δηαθήξπμεο θαη ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνληνγηψξγν Απφζηνιν γηα ηελ έθδνζε 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ 

ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 290/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,05.12.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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