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Αριθµός απόφασης : 380 / 2021

Από το µε αριθµό 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 28.06.2021 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την
«Προµήθεια και εγκατάσταση µπασκετών Ολυµπιακού τύπου και λοιπού
εξοπλισµού αθλητικών χώρων», προϋπολογισµού 20.956,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
24% και αριθµό µελέτης 113/2021 - Λήψη απόφασης.
Σήµερα την 5η Ιουλίου 2021, ηµέρα Δευτέρα 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. 426 µε
αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 17.302/01.07.2021 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.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 05.07.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 05-072021 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 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 µε τηλεδιάσκεψη».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 13ο 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.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου στο µε α.α. 2442/29.06.2021
υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της µε θέµα «Αποστολή για έγκριση του από
28.06.2021 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ.», αναφέρει τα παρακάτω :
«….Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό της από 28 Ιουνίου 2021 Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισµού (Ε.Δ.Δ.) της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση µπασκετών ολυµπιακού
τύπου και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων» .
Σύµφωνα µε το πρακτικό ο διαγωνισµός είναι άγονος και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών επιθυµεί
να συνεχιστεί η διαδικασία µε προσφυγή σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
βάσει το άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ…….…»
«…..ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποσφράγιση προσφορών–Έλεγχος δικαιολογητικών–Αξιολόγηση Τεχνικών προσφορών
Στην Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.µ., συνήλθε στο γραφείο 8 της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1–1ος όροφος) η
αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 293/2021
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κοζάνης, προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µέσω του συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ, µε τίτλο
«Προµήθεια και εγκατάσταση µπασκετών ολυµπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών
χώρων», προϋπολογισµού 20.956,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), όπως ορίζεται στην
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µε αριθµ. πρωτ. 13954/31-5-2021 αναλυτική διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 133600 αριθµό
συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας 21PROC008685943 31-05-2021, και η οποία
αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά υπηρεσιακά µέλη:
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού
Τακτικά υπηρεσιακά µέλη
1) Τουρτούρας Αχιλλέας, Τοπογράφος. Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2) Χατζηµουρατίδου Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως µέλος
3) Χατζησυµεώνογλου Μάρθα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, ως µέλος
Η Ε.Δ.Δ. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε τη διαδικασία του διαγωνισµού, όπως αυτή περιγράφεται
κατωτέρω, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:
• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

τις τροποποιήσεις του Ν.4412/16 βάσει Ν.4497/17
το ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007–2013»
το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»
το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»
το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων»
το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”
το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
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το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π»
τη µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης»
•

τη µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
•

•

•

•

•

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
την υπ’ αριθµ.113/2021 µελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών–Τµήµα Μελετών, η
οποία εγκρίθηκε από την 293/2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε (ΑΔΑ:
9Π8ΟΩΛΠ-619).
την υπ’ αριθµ. 293/2021 απόφαση της Ο.Ε. µε (ΑΔΑ: 9Π8ΟΩΛΠ-619) για τον τρόπου
Εκτέλεσης, για τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού του κριτήριου κατακύρωσης
καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού
την υπ’ αριθµ. 340/2021 απόφαση Δηµάρχου Κοζάνης (ΑΔΑ: ΩΡΣΒΩΛΠ-ΝΔ1) περί
έγκρισης δαπανών, διάθεση και δέσµευση πιστώσεων και της ανάληψης της υποχρέωσης
µε ΑΑΥ 506/2021
την µε αριθµ. πρωτ. 13954/31-05-2021 Αναλυτική διακήρυξη του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού

Η Ε.Δ.Δ. διαπίστωσε πως ΔΕΝ προσκοµίστηκαν, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την λήξη
της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, από τους εµφανιζόµενους στον ακόλουθο πίνακα,
οικονοµικούς φορείς,, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα
µε το άρθρο 2.4.2.5 της αναλυτικής διακήρυξης και τα κατέγραψε στον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 2.4.2.5 ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α/Α

Επωνυµία Προσφέροντα

1

Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

Αρ. Πρωτ.
Υποβολής Στοιχείων
231016/18-06-2021 14:50: 28

Στη συνέχεια προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και πιο συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συµµετοχής–Τεχνική προσφορά»
Διαπιστώθηκε ότι ΔΕΝ κατατέθηκαν καθόλου στοιχεία (ΤΕΥΔ, εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
Τεχνική προσφορά και δικαιολογητικά) από την εταιρεία Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ
ΟΕ .

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 15η /05.07.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 4 από 6

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΟΓΩΛΠ-57Ζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Ακολούθως η Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να απορρίψει την προσφορά του συµµετέχοντα, την οποία αποτυπώνει στον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α

Οικονοµικός φορέας

Αριθµός
συστήµατος

1

Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

231016

Οµάδα για την οποία
υποβάλλεται η
προσφορά.
------

Κατόπιν των παραπάνω η Ε.Δ.Δ. κοινοποιεί το πρακτικό αυτό στην αναθέτουσα αρχή και
κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο,
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται :
ΚΟΖΑΝΗ, 28/6/2021
Η Πρόεδρος
Τουρτούρας Αχιλλέας
Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός

Τα Μέλη
Χατζηµουρατίδου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Χατζησυµεώνογλου Μάρθα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε…»

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του
από 28.06.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και
Γενικών Υπηρεσιών για την «Προµήθεια και εγκατάσταση µπασκετών Ολυµπιακού τύπου
και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων», προϋπολογισµού 20.956,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 113/2021 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 113/2021 µελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου
Κοζάνης, προϋπολογισµού 20.956,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24%.
4. Τη µε αριθµό 293/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ8ΟΩΛΠ-619) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
«περί έγκρισης µελέτης, τρόπου εκτέλεσης, καθορισµού των όρων διακήρυξης και
Συγκρότησης Ε.Δ.Δ.»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 15η /05.07.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 5 από 6

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΟΓΩΛΠ-57Ζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

5. Το µε α.α. 2442/29.06.2021 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 28.06.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προµήθεια και εγκατάσταση
µπασκετών Ολυµπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων»,
προϋπολογισµού 20.956,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 113/2021,
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 και εγκατάσταση µπασκετών
Ολυµπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων», προϋπολογισµού
20.956,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 113/2021, 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 380 / 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, 5 Ιουλίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.07.13 00:20:15 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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