
Σελίδα 1 από 4 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Στο Νεστόριο, σήμερα  29η  του μηνός  Ιανουαρίου   2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 
18:30 μ.μ. η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε  τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα  από την με αριθ. πρωτ:  
221/25-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 
του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα  τέσσερις   (4)  μέλη και ονομαστικά οι:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκέτσιος Πασχάλης (Πρόεδρος) 1 Ελευθερίου Ιωάννης (Μέλος) 
2 

Καραβασίλης Γεώργιος (Αντ/δρος) 
 

2 
 

Βάρνης Κων/νος 
>> 

3 Λέκκος Κων/νος (Μέλος) 3 Μπαμπούλης     Δημήτριος    >> 
4 Γάκης Ανδρέας >>   
      
      
      

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των  Δ/κών – Οικ/κών 
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου,  κ. Νικολόπουλος  Βασίλειος, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος  κ. Γκέτσιος  Πασχάλης,  ως 

Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε 
να συζητηθεί το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

- Δυνάμει της  97/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την   «Προμήθεια τετρακίνητου 
αγροτικού οχήματος - pick up της πράξης-GREENPOINT MOB» με 
κωδικό δαπάνης ΚΑ.30.7135.03 προϋπολογισμού 35.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)  με συνοπτικό διαγωνισμό και 
ορισμό της  επιτροπής  διαγωνισμού . 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης 

Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Νεστορίου 

Αριθ. Απόφασης : 4/2019 

ΘΕΜΑ: 

Επικύρωση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής του 

Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή του 

Προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας 
τετρακίνητου αγροτικού οχήματος - pick up της 
πράξης-GREENPOINT MOB» με κωδικό δαπάνης 

ΚΑ.30.7135.03 προϋπολογισμού 35.000,00 € 
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- Την με αριθμ. Πρωτ. 4694/21-12-2018 Διακήρυξη σύμφωνα με την οποία 
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις δημοσιοποίησης . 

- Το από 10-01-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με 
το οποίο η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου , δεδομένου του ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 
και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016  και το οποίο έχει ως εξής : 
 

Στo Νεστόριο  σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB) για την υλοποίηση του έργου Development of a 

mobile Green Point at the crossborder region and promotion of prevention and 
recycling” με ακρωνύμιο “GREENPOINT-MOB” (Παραδοτέο D 4.3.2)» με αριθμό 
Διακήρυξης 4694/21-12-2018 (κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC004251559) του 
Δημάρχου. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1. Μπούσιος Στέφανος, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Νεστορίου, ως Πρόεδρο,  
2. Βραγγάλα  Αλεξάνδρα, ΤΕ  Μηχανικό Έργων Υποδομής, υπάλληλος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Νεστορίου ως μέλος και 
3. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, ΤΕ  Μηχανικό Δομικών Έργων, υπάλληλος της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Νεστορίου ως μέλος 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 
η 10η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.  
 
Η    επιτροπή  αφού διαπίστωσε ότι είναι σε νόμιμη απαρτία και έλαβε υπόψη : 
  
1) Την περίληψη διακήρυξης  η οποία δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στην Εφημερίδα 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (ημερήσια  τοπική εφημερίδα) αρ. φύλ. 7047/22-12-2018 σελ. 19. 

 
 

Περίμενε μέχρι την ώρα λήξης των προσφορών (10:00 πμ)  και διαπίστωσε ότι δεν 

προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος προμηθευτής. 

 

Τέλος  η  επιτροπή  έχοντας  υπ’ όψη: 

Α)  Την   αριθ. 97/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  των 

Τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμού  όρων  διενέργειας  συνοπτικού  

διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB) για την υλοποίηση του 

έργου Development of a mobile Green Point at the crossborder region and promotion 

of prevention and recycling” με ακρωνύμιο “GREENPOINT-MOB” (Παραδοτέο D 

4.3.2)» 
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Β) Τις  διατάξεις  του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016  

Γ)  Κάθε  νόμιμη  διαδικασία  που  προηγήθηκε  του  διαγωνισμού 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ματαίωση του διαγωνισμού, εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 

καμίας προσφοράς και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του 

άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB) για την υλοποίηση του 

έργου Development of a mobile Green Point at the crossborder region and promotion 

of prevention and recycling” με ακρωνύμιο “GREENPOINT-MOB” (Παραδοτέο D 

4.3.2)» του  Δήμου  Νεστορίου συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€, σύμφωνα με 

τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 
- Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες 

<< Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν , ύστερα από ανοικτή ή 
κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 
, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 
κατάλληλη , εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 
Επιτροπή μετά από αίτημά της . 
 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή 
μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού . 
   Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 
2α του Ν. 4412/2016 και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το από 10-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την       «Προμήθεια 

τετρακίνητου αγροτικού οχήματος - pick up της πράξης-GREENPOINT 
MOB» με κωδικό δαπάνης ΚΑ.30.7135.03 προϋπολογισμού 35.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)  με συνοπτικό διαγωνισμό    και ειδικότερα : 

 

-Κηρύσσει άγονο των διαγωνισμό για την     «Προμήθεια τετρακίνητου 

αγροτικού οχήματος - pick up της πράξης-GREENPOINT MOB» με κωδικό 

δαπάνης ΚΑ.30.7135.03 προϋπολογισμού 35.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)  με συνοπτικό διαγωνισμό    και προχωρεί  

στην ματαίωση του διαγωνισμού, εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 

καμίας προσφοράς και  
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 -Αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016,  λόγω της αναγκαιότητας άμεσης 

εξεύρεσης επαγγελματιών που θα αναλάβουν την «Προμήθεια τετρακίνητου 

αγροτικού οχήματος - pick up της πράξης-GREENPOINT MOB» με κωδικό 

δαπάνης ΚΑ.30.7135.03 προϋπολογισμού 35.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4/2019 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                         (Ακολουθούν υπογραφές) 

 
 Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΓΚΕΤΣΙΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
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