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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

88/2016 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 13
ο
:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και 

Επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΜΗΜΑ 2)» και  ανάθεσή της με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 4419/23.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
1
 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
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14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς  

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Κούκας Γεώργιος 27. Μασούρας Γεώργιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε από την αίθουσα στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 
3 Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και 

Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 13
ο
:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και 

Επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΜΗΜΑ 2)» και  ανάθεσή της με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ:  

«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 [3] 

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 Κ.Υ.Α. 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».  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ:  

«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 
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κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/1988, 

2000/1991 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».  

 

Με την υπ’ αριθμ.  50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΣΕΡΒΙΣ)». 

 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 2972/12-04-2016, η 

οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«16PROC004196559 2016-04-12», ενώ περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε νομίμως στην  

Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «Ελευθερία». 

 

Στον δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20/04/2016,  βάση του υπ’ αριθμ. 3553/21-04-2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της επιτροπής, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2:  «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου (Τακτικά σέρβις)» 
της διακήρυξης, και ο διαγωνισμός κατέστη άγονος ως προς το τμήμα αυτό.  

 

Με την υπ’ αριθμ.  68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να διεξαχθεί 

επαναληπτικός διαγωνισμός για το ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής 

και συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου (Τακτικά σέρβις)» με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές 

προδιαγραφές με τον αρχικό. 

 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: αριθμό  3811/10-05-

2016 (Α.Δ.Α.:16PROC004349669 2016-05-10) , περίληψη της οποίας  δημοσιεύτηκε νομίμως στην  

Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «Ελευθερία». 

 

Στον δημόσιο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19/05/2016,  βάση του υπ’ αριθμ. 

4242/19-05-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της επιτροπής, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2:  

«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου 

(Τακτικά σέρβις)» της διακήρυξης, και ο διαγωνισμός κατέστη άγονος για δεύτερη φορά.  

 

Με την υπ’ αριθμ.  86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 4242/19-05-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 2 της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου (Τακτικά Σέρβις)» και 

αποδοχή της σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. 
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2.  Την έγκριση της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 2 της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου 

(Τακτικά Σέρβις)», διότι οι δημόσιοι πρόχειροι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 20.04.2016 και 

στις 19.05.2016 (επαναληπτικός) έχουν αποβεί άγονοι λόγω μη υποβολής προσφορών. 

3.  Προτάθηκε η απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για το 

ΤΜΗΜΑ 2 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων 

του Δήμου (Τακτικά Σέρβις)».  

4. Προσκλήθηκαν για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι  παρακάτω 

υποψήφιοι προμηθευτές:  

 α. Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα τη Λάρισα.  

 β. Αγγελούλης Γεώργιος, με έδρα τη Λάρισα. 

5. Καθορίστηκε ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.  

 

Στη συνέχεια  εκδόθηκε από το Δήμαρχο Αγιάς η υπ’ αριθμ. 4486/25-05-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος 

προς τους δύο παραπάνω υποψήφιους προμηθευτές, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

Στη διαπραγμάτευση έλαβε μέρος μόνο ο Μπελόγιας Γεώργιος (ΑΦΜ: 045977977) του οποίου η προσφορά 

αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή  η οποία συνέταξε  το υπ’ αριθμ. 4643/27-05-2016 πρακτικό- 

γνωμοδότηση,  με την οποία προτείνει την ανάθεση της προμήθειας:  «Προμήθεια ανταλλακτικών και 

εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου (Τακτικά σέρβις) (ΤΜΗΜΑ 2)» στον 

προμηθευτή Μπελόγια Γεώργιο του Θεόφιλου «Συνεργείο επισκευής Χωμ/κων Μηχανημάτων», με έδρα 5
Ο
 

χ.λ.μ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω να σας καλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (Α΄19) : «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», 

- τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Α΄114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α΄68) : «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις», 

- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του 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», 

- τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄173) : «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 28/80 (Α΄11) : «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 60/2007 (Α΄64) : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών 

προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄194) : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

- την Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & 

λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το 

άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53», 

- την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Β΄185) Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ: «Ενιαίος 

κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-

ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 11/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΗΦΩ6Ι-ΩΚΜ) και 42/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την έγκριση διενέργειας των προμηθειών, 

- την υπ’ αριθμ. 5/2016 (ΑΔΑ: 6Β7ΧΩ6Ι-ΘΞΒ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2016», 

- την υπ’ αριθμ. 30/2016 (ΑΔΑ: ΩΕ9ΨΩ6Ι-2ΩΧ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 4
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»,  

- την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού: “Προμήθεια ανταλλακτικών 

- Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΣΕΡΒΙΣ)”», 

- την υπ’ αριθμ. 68/2016 (ΑΔΑ: 7Τ40Ω6Ι-ΔΘΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 

οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)», 

- την υπ’ αριθμ. 86/2016 (ΑΔΑ: 6ΝΘΜΩ6Ι-92Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της ματαίωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΜΗΜΑ 2)» και 

έγκριση της απευθείας ανάθεσής της με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο», 

- την με αρ. πρωτ. 3811/10-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΖ9Ω6Ι-Η51) διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «16PROC004349669 2016-05-10», 

- την υπ’ αριθμ. 4486/25-05-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ 5/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 4242/19-05-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθμ. 4643/27-05-2016 πρακτικό- γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

- το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς 

καταψήφισε την εισήγηση, 

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 

 
Α. Εγκρίνουμε τη ματαίωση του από 19.05.2016 διαγωνισμού με κωδικό ΑΔΑΜ «16PROC004349669 

2016-05-10» για την προμήθεια: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου 

(Τακτικά Σέρβις) - ΤΜΗΜΑ 2)». 

 

Β. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 4643/27-05-2016 πρακτικό- γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 2 της προμήθειας: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου (Τακτικά Σέρβις)» και αποδεχόμαστε τη 

σχετική γνωμοδότηση της παραπάνω Επιτροπής. 

 

Γ. Εγκρίνουμε την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων 

του Δήμου (Τακτικά Σέρβις) - ΤΜΗΜΑ 2)» στον Μπελόγια Γεώργιο του Θεόφιλου (ΑΦΜ: 045977977) 

«Συνεργείο Χωμ/κων Μηχανημάτων», έναντι του ποσού των 10.975,61€ πλέον ΦΠΑ, αφού ήταν ο 

μοναδικός που έλαβε μέρος και κατέθεσε προσφορά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
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Δ. Οι δαπάνες της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου 

(Τακτικά Σέρβις) - ΤΜΗΜΑ 2)» έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ. 30/2016 (ΑΔΑ: ΩΕ9ΨΩ6Ι-

2ΩΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς των εξόδων (Κ.Α.Ε.) 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Κ.Α.Ε Τίτλος Ποσό 

1. 02.30.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (για τακτικά σέρβις) 9.000,00 

2. 02.30.6264.01 Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου  (τακτικά σέρβις) 4.500,00 
 

Ε. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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