
 
 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ 

ΚΟΘΝΩΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  

ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ                                                                  

                                                                                                            ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

Αριθ. Αποφ. 10/2021 

         Αρ.Πρ.: 140/16-03-2021 

 

     ΑΠΟΠΑΜΑ 

       Από ηο Ππακηικό 02/2021 ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ 

                  ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, όξσλ δηαγσληζκνύ θαη νξηζκόο επηηξνπήο ηεο 

πξνκήζεηαο: «Ππομήθεια ηλεκηπικών οσημάηυν ηηρ ππάξηρ  Green- inter-e-Mobility» 

ποζού : 100.000,00 €»» 

 

ήκεξα, Σξίηε , 16 Μαξηίνπ  2021 θαη ώξα 12:00 ζηελ έδξα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Πξεζπώλ ζην Λαηκό Πξεζπώλ,  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ, ύζηεξα από ηελ 02/121/12-03-2021  πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.., ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύρνο Β’). Ζ 

ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ 

,ιακβάλνληαο όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.18318/13.03.2020 εγθύθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ιήςε απόθαζεο ζην παξαθάησ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

Θέμα 07
0
: Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, όξσλ δηαγσληζκνύ θαη νξηζκόο επηηξνπήο 

ηεο πξνκήζεηαο: «Ππομήθεια ηλεκηπικών οσημάηυν ηηρ ππάξηρ  Green- inter-e-Mobility» 

ποζού : 100.000,00 €»» 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ  εθηά (7) κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ηεξγίνπ Γεώξγηνο  

2. Σξάζηαο Άγγεινο  

3. Μπακπάθνπ Μαξγαξίηα                       ΚΑΝΔΝΑ 

4. Γανύια Θενδώξα  

5. Γηαγθνύιε Αλζνύια  

6. Φσηίνπ Αληώληνο  

7. Εάξνο ηαύξνο  

 

ΑΔΑ: 9ΟΛΟΟΡΜΓ-Η9Κ



Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Αλζνύια Γηαγθνύιε , κέινο θαη πξαθηηθνγξάθνο  

ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ.  

 

Ο Πξόεδξνο  εηζεγήζεθε ην 7
ν
   ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο: Λαμβάνονηαρ 

ςπότη : 

1) ηνλ Ν.4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ 

2) ηνλ Ν.4555/2018 

3) Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΔΑΜ 20REQ007799501. 

4) ηελ ππ’ αξηζκ. 38/2021 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ με α/α: 16  

5) Σην ςπ’ απιθμ. 06/2021 Μελέηη. 

6) Σο ζσέδιο ηηρ  1/2021 διακήπςξηρ 

Δηζεγνύκαζηε ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, κε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην : 

Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 06/2021 Μειέηε 

Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο «Ανοικηού Διαγυνιζμού Κάηυ ηυν Οπίυν με ηίηλο : 

««Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ηεο  πξάμεο Green- inter-e-Mobility»κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο πξνϋπνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 100.000,00 € θαη ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 00.6675.02 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021. 

Σέινο απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 221 παξ.1,2,3,4,6,7 θαη 11ε ηνπ Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 49 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο, ε Τπεξεζία 

καο πξνηείλεη ηα παξαθάησ μέλη : 
 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΠΡΟΔΓΡΟ 1.ΣΡΑΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

2. ΜΗΥΑΖΛΊΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 2. ΜΠΟΤΣΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ 

3. ΛΗΝΑΡΑ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ 3.ΒΗΓΗΝΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην  ελεκεξώζεθε από ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ην 

άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/10. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθυνα 

 

Α. Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα   : Ππομήθεια ηλεκηπικών 

οσημάηυν ηηρ  ππάξηρ Green- inter-e-Mobility» ποζού : 100.000,00 €» 

Β. Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 06/2021 Μελέηηρ ηηρ 

ςπηπεζίαρ, πποϋπολογιζμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 24%, 

Γ. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ηνπ Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ 

ησλ Οξίσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ηεο  πξάμεο Green- inter-e-Mobility» κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, 

όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ 01/2021 δηαθήξπμε, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξνύζα απόθαζε. 

Δ. πγθξνηεί Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ όπσο παξαθάησ: 

 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

4. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΠΡΟΔΓΡΟ 1.ΣΡΑΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

5. ΜΗΥΑΖΛΊΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 2. ΜΠΟΤΣΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΑΔΑ: 9ΟΛΟΟΡΜΓ-Η9Κ



6. ΛΗΝΑΡΑ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ 3.ΒΗΓΗΝΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 
Δ. Αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξν  ηηο παξαπέξα απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 

Z. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απόθαζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

γηα ηελ απαηηνύκελε έγθξηζή ηεο από απηό.  

                                Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 10/2021.  

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                     ΣΑ   ΜΔΛΖ 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ηεξγίνπ Α. Γεώξγηνο 

ΑΔΑ: 9ΟΛΟΟΡΜΓ-Η9Κ
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