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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Στο Νεστόριο, σήμερα  την  29η   του μηνός   Δεκεμβρίου     2020, ημέρα  
Τρίτη  και ώρα  10:00 π.μ. η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε  
δια περιφοράς σύγκλιση , ύστερα  από την με αριθ. πρωτ:  5817/23-12-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ  
55/Α/11-03-2020 & παρ. 5 του αρ. 67 του N. 3852/2010 , τροπ. παρ. 1 αρ. 184 
TOY N. 4635/2019 . 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά (7) 
μελών ενημερώθηκαν και αποδέχτηκαν   επτά  (7)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκοσλιόπουλος  Χρήστος (Πρόεδρος)                      
2 Τοτονίδης Ιωάννης (Αντ/δρος)     
3 Νταούτη Ιωάννα (Μέλος)     
4 Καραβασίλης    Γεώργιος >>   
5 Μπαμπούλης    Δημήτριος >>   

6 
Σουκαλόπουλος Σπυρίδων 

>>  
Που  δεν  παρουσιάσθηκαν  αν και 
κλήθηκαν  νόμιμα 

7 Δημητριάδης Κων/ίνος >>   
 
Η  τήρηση των πρακτικών  έγινε από τον  αναπληρωτή προϊστάμενο των  Δ/κών 

υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου,  κ. Νικολόπουλο  Βασίλειο  . 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος  κ. Γκοσλιόπουλος  Χρήστος ,  ως 

Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε 

να συζητηθεί το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  Επικύρωση  του  1ου    
πρακτικού της Επιτροπής και κήρυξη  του Συνοπτικού διαγωνισμού  άγονο  
για το  έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Cult2Routes» με αριθμό Διακήρυξης 5288/01-12-2020 , ανέφερε τα εξής: 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 25ης 

Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Νεστορίου 

Αριθ. Απόφασης : 196/2020 

ΘΕΜΑ: 

Επικύρωση  του  1ου    πρακτικού της Επιτροπής 

και κήρυξη  του Συνοπτικού διαγωνισμού  
άγονο  για το  έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Cult2Routes» με 
αριθμό Διακήρυξης 5288/01-12-2020. 
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Δυνάμει της  167/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής   καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας     του  έργου :   Επικύρωση  του  1ου    

πρακτικού της Επιτροπής και κήρυξη  του Συνοπτικού διαγωνισμού  άγονο  
για το  έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Cult2Routes» με αριθμό Διακήρυξης 5288/01-12-2020  . 
Την  17η  Δεκεμβρίου 2020 συνήλθε η Επιτροπή για το άνοιγμα των Οικονομικών 
Προσφορών και συνέταξε το παρακάτω πρακτικό το οποίο έχει ως εξής : 

 
 

1ο  Πρακτικό 

 

Στo Νεστόριο  σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:30 

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 167/2020 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 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Cult2Routes» με αριθμό Διακήρυξης 5288/01-

12-2020.  

Από τον φάκελο του έργου διαπιστώθηκε ότι η διακήρυξη δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στο 

ΚΗΜΔΗΣ (κωδικός ΑΔΑΜ 20PROC0077500146 2020-12-01), και αναρτήθηκε επίσης στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου (http://www.nestorio.gr/) στις 04-12-2020 και 

στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος , Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε , υπάλληλο του Δήμου  

Νεστορίου, ως Πρόεδρο, 

2. Βραγγάλα  Αλεξάνδρα , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε , υπάλληλο του Δήμου  

Νεστορίου ως μέλος και 

3. Μπούσιος  Στέφανος , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλο του Δήμου  

Νεστορίου, ως μέλος 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

17η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα  10:00:00 π.μ. 

 

Η επιτροπή  διαπίστωσε ότι μέχρι τις 10:00:00 π.μ. δεν προσήλθε κανένας 

ενδιαφερόμενος για να καταθέσει προσφορά και  σε επικοινωνία με το πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν ούτε  εκεί κατατέθηκε καμία προσφορά . 

 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 5288/01-12-2020  Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

α) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  
β) την ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016. 
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 Οικονομική Επιτροπή 
 

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής και έλαβε υπόψη της, τις 
προαναφερθείσες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Νεστορίου, το από 
17/12/2020  πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού  . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
  Αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού , Επικυρώνει το Πρακτικό 
της Επιτροπής  το οποίο έχει   ως  εξής : 

Α.  Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισμό  του έργου :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Cult2Routes»      (Αριθμ. Πρωτ. 

Διακήρυξης 5288/01-12-2020   )  επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  και   

Β.  Ματαιώνει τον διαγωνισμό  και αποφασίζει την προσφυγή στην διαδικασία της 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν. 4412/2016. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  196/2020 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                         (Ακολουθούν υπογραφές) 

 
 Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Γκοσλιόπουλος  Χρήστος  
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