
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 67/2013 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 19-4-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
 :  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 7. Καψάλης Βασίλειος 

8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Ξαφάρας Χρήστος 13. Πατσάς Κυριάκος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

Απόντες 

18. Βαλάρης Γεώργιος 19. Βόγιας Δημήτριος 

20. Γιάνναρος Γεώργιος 21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

22. Μπελιάς Αντώνιος 23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

24. Συρακούλης Γεώργιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής), 

                                                 
1
 Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων. 
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Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και 

Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και 

Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας 

Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
 :  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:  

«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή 

με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το 

οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 

αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που 

οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των 

στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η 

ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων 

συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που 

καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που 

δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή 

υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι 

δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα 

κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με 

φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε 

περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν 

υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων 

(750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 

(ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην 

περίπτωση θ της παραγράφου 20 του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, 

αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 

κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.  

3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα 

διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της 

περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με 

ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω».  

 

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Ω6Ι-ΧΣ0



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 5 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:   

«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις 

περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του 

άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που 

αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 

2000/91 και του παρόντος κανονισμού:  

α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προφέρει ο προμηθευτής.  

β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, 

σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.  

δ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 

μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια 

κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι 

διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.  

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο 

γνωμοδοτεί για:  

α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 

προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.  

β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης.  

γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,  

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου αρχές, κατά περίπτωση». 

 

Έπειτα από την υπ’ αριθμ. 3382/14-3-2013 (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ6Ι-

AΔΘ) διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου», η Οικονομική 

Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 59/20123  απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα: 

1. Την έγκριση των από 8/4/2013 και 15/4/2013 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του 

Δήμου. 

2. Την αποδοχή της από 15/4/2013 γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου. 

3. Τη ματαίωση του από 15/4/2013 επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου διότι δεν έλαβε μέρος στο 

διαγωνισμό κανένας προμηθευτής (άγονος διαγωνισμός).  

4. Την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 

προμήθειας ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου. 

5. Την πρόσκληση να υποβάλλουν προσφορές στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι 

παρακάτω υποψήφιοι προμηθευτές: 

˗ Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά 

˗ Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα 

˗ Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα 

˗ Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα       

˗ Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο 
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˗ Νταμπαλέτσιος Κων/νος, με έδρα την Λάρισα και 

˗ Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά 

˗ Γκαρντάνος Αστέριος, με έδρα την Λάρισα 

6. Ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.38/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.59/2013 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ο Δήμαρχος Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 4830/16-4-2013 πρόσκληση 

ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αγιάς, για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση 

οχημάτων του Δήμου, κάλεσε τους υποψηφίους προμηθευτές να καταθέσουν τις 

προσφορές τους. Δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος και δεν κατατέθηκε 

καμία προσφορά. 

 

Τέλος με το από 18/4/2013 πρακτικό, γνωμοδότηση, η επιτροπή διενέργειας του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του 

Δήμου, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελική ματαίωση του διαγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλούμε να αποφασίσετε σχετικά»». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών κου Ιωάννη Σπανού, 

- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23, 

- την υπ’ αριθμ. 38/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του 

Δήμου», 

- την από 14/3/2013 διακήρυξη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου» και την υπ’ αριθμ.3382/14-

3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ6Ι-ΑΔΘ) περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου, 

- τα από 8-4-2013 και 15-4-2013  πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και 

- την από 15-4-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας με την οποία 

προτείνεται η ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού και η απ’ ευθείας ανάθεση της 

προμήθειας με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

- την υπ’ αριθμ.59/2013 (ΑΔΑ:ΒΕ5ΒΩ6Ι-9ΩΦ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με τίτλο: «Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου», 

- την υπ’ αριθμ. 4830/16-4-2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αγιάς, 

για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου, 

- το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

- το από 18-4-2013 πρακτικό, γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού με το οποίο προτείνεται η οριστική ματαίωση του ανοιχτού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του 

Δήμου και 

- την αρνητική ψήφο του κου Μαρούδα Ρίζου 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
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1. Αποδέχεται το από 18/4/2013 πρακτικό, γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 

ανοιχτού διαγωνισμού με το οποίο προτείνεται η οριστική ματαίωση του ανοιχτού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του 

Δήμου. 

 

2. Εγκρίνει την οριστική ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου. 

 

Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας Ρίζος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Ω6Ι-ΧΣ0


