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Από το με αριθμό 22/2021 πρακτικό συνεδρίασης
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του 15.09.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Κάδων
Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και
αριθμό μελέτης 68/2021 - Λήψη απόφασης.
Σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με
αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ.
643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
26571/24.09.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα
μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου
167 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δημάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Μάρας Ζήσης
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄.
Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 28.09.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 28-092021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
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«…Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος
Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ σχετικά με την «δια ζώσης» συνεδρίαση
Δημοτικών Συμβουλίων και Επιτροπών δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής
των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι
καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο
διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται
είτε δια ζώσης με τα κατάλληλα μέτρα είτε με τηλεδιάσκεψη».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’), αναφέρεται
ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
Στο με α.α. 3437/15.097.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με
θέμα : «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)»,
αναφέρονται τα παρακάτω:
«…Σας απ οστέλλ ουμε συν ημμένα το π ρακτικό Ι του διαγωνι σμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», καθώς και το ηλεκτρονικό αρχείο του εν λόγω διαγωνισμού και
παρακαλούμε για όπως προωθήσετε ως θέμα στην επ όμενη Π ρόσκληση Οικ ονομικής
Επιτροπής:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμηθειών
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
2. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως «άγονου» διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
3. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρθ. 32, παρ. 2α, του ν4412/16 όπως ισχύει μέχρι
σήμερα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε…»
«…Πρακτικό Ι
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κοζάνη σήμερα την 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 437/2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», όπως ορίζεται
στην με αριθμ. πρωτ. 22944/25-08-2021 διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία έλαβε τον υπ΄αριθ.
106779, αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009112236 202108-25, αποτελούμενη από τους:
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων, ως μέλος
3) Παφίλη Ευθύμιο, Δ.Ε. χειριστών Η/Υ ως μέλος
Η Ε. Δ. Δ. έλαβε υπόψη :
1.

του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,

2.

του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»,

3.

της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της
σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,

4.

του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,

5.

του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,

6.

του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων
μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό
πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόμος ορίζει,

7.

του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,

8.

του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων»

9.

του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3

10.

του Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις»

11.

του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

12.

του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων
συμβάσεων’’»
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13.

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

14.

η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. μέχρι 31-12-2014 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα
επιχειρησιακά προγράμματα».
Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

15.

16.

Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις»

17.

Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013

18.

Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (…)».

19.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 3699/10-092014 και θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
21.

Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. Της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Τη με αριθμ. 437/ 2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για την
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών βάσει
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
24. Τη με αριθμ. 437/ 2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ:
ΩΘΚΠΩΛΠ-ΟΜΓ) περί έγκρισης μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού
όρων διακήρυξης.
25. Την Αναλυτική (αριθ. πρωτ. 22944/25-08-2021) διακήρυξη του Δημάρχου Κοζάνης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 09-092021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 15-09-2021 και ώρα
10:00 π.μ.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθεί ο διαγωνισμός.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ΔΕΝ
κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές, στα πλαίσια διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, όπως
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επίσης ΔΕΝ προσκομίσθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και
ώρα αποσφράγισης των προσφορών, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς Οικονομικών φορέων, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή,
κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμηθειών
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
2. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως «άγονου» διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
3. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρθ. 32, παρ. 2α, του ν4412/16 όπως ισχύει μέχρι
σήμερα.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αργυρόπουλος Νικόλαος, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων, ως μέλος
3) Παφίλης Ευθύμιος, Δ.Ε. χειριστών Η/Υ ως μέλος…»
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα του
από 15.09.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και
Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού
19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 68/2021 και να συνεχιστεί η
διαδικασία με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
(ΦΕΚ 197/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016).
3. Τη με αριθμό 68/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης,
προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
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4. Τη με αριθμό 437/2021 (ΑΔΑΩΟΧΠΩΛΠ-ΟΜΓ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής «περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού των όρων
διακήρυξης και Συγκρότησης Ε.Δ.Δ.»
5. Το με α.α. 3437/15.09.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης
Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του από 15.09.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Κάδων
Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό
μελέτης 68/2021, διαπιστώνοντας ότι δεν έφερε αποτέλεσμα (άγονος) επειδή, δεν
υπήρξε καμία συμμετοχή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Συνεχίζει τη διαδικασία για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»,
προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 68/2021, με
προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει το άρθρου 32 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 526 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Μάρας Ζήσης
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Γραμματέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.10.19 11:00:31 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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