
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 05/2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις 

20 Απριλίου 2021. 

 

  ΑΡ. ΑΠ. : 54/2021      Περίληψη: «Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού, έγκριση νέων τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμού νέων όρων Συνοπτικού (πρόχειρου) 

διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» 

της πράξης NET METERING». 

 

 Στον Λαιμό, σήμερα  20-04- 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00΄  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του 

Δήμου  Πρεσπών συνήλθε σε τακτική και κλεισμένων των θυρών (λόγω COVID-19)  δημόσια συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών,  ύστερα από την 1431/05/16-04-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά μέλη (7) μέλη: 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.                    1. Πασχαλίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

2.                   2.  Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

     3.   Παπαδόπουλος Χρήστος  (Μέλος) 

     4.   Τράσιας Άγγελος (Μέλος) 

     5.   Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

     6.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 

     7.   Τράσια Έλλη (Μέλος) 

 

                ΑΠΟΝΤΕΣ 

                               Κανένας 

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε τα 

πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει. 

Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το ο θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής: 

Με βάση την υπ΄ αριθμ. 2/2021 απόφασή μας, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην επανάληψη 

της δημοπράτησης της προμήθειας με ΤΊΤΛΟ :«Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» που αποτελεί 

μέρος του έργου με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NET-

METERING», την έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και την κατάρτιση των νέων όρων της 

διακήρυξης και κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά.  

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 

έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 

να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]».  

ΑΔΑ: 9ΧΙ2ΩΞ8-ΛΛΠ



Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 

και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των 

άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής»  

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η 

αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να 

προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον 

δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται 

εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας 

ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην 

περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου 

δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».  

Στην συνέχεια αναγνώσθηκε η διακήρυξη 7/2021 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας. 

Τέλος απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 

της υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

από την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας - 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, η Υπηρεσία μας προτείνει τα παρακάτω μέλη : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3. ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 26 και 117.  

- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 .  

- τις υπ΄ αριθμ. 274/2021 AAY που αφορά τον ΚΑ 30.7135.05 

- την αριθμ. 17/2021 μελέτη της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

- τις ανάγκες του Δήμου  

- την ανωτέρω εισήγηση 

ΑΔΑ: 9ΧΙ2ΩΞ8-ΛΛΠ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.εγκρίνει την  ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, με τις διατάξεις 

των άρθρων 26 και 117 του Ν.4412/2016 

2. εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 17/2021 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

Φωτιστικών».  

3. καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που αποτυπώνονται στο σχέδιο της 7/2021 

διακήρυξης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

4. συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όπως παρακάτω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3.ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 

5. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  54/2021. 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης 1. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

2. Παπαδόπουλος Χρήστος  (Μέλος) 

      3.   Τράσιας Άγγελος (Μέλος)    

      4.   Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

      5.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 

      6.   Τράσια Έλλη (Μέλος)  
 

 

 

ΑΔΑ: 9ΧΙ2ΩΞ8-ΛΛΠ
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