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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
                   Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ      
 ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ  ΝΑΟΤΑ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθμ. 5ηρ - 28/01/2022    Τακηικήρ 

Σςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Η.Π. Νάοςζαρ 

 

Απιθμόρ  Απόθαζηρ  28/2022 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  ηεο ππεξεζίαο 
«Δθπφλεζε ζρεδίνπ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΦΖΟ) ζην Γήκν Νάνπζαο» πεξί καηαίσζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 
ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο  28 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2022  εκέξα 
ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00  έσο 14:00   ζπλήιζε ζε   (δηα πεξηθνξάο – κέζσ ηειεθψλνπ) 
Σαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηε κε αξ. πξση. 880/24-01-2022 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 
4555/2018 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10   ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020 –  «θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» φπσο 
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 
ελλέα (9) κειψλ ήηαλ παξφληα (δηα πεξηθνξάο) ηα επηά   (7)  κέιε: 

 

  ΠΑΡΟΛΣΔ                          ΑΠΟΛΣΔ 

1) Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα  (Πξφεδξνο)                1) Βαιζακίδεο ηαχξνο 

2) Αδακίδεο Παχινο                                               2) Γνιδνχξεο Θεφδσξνο        

3) Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                          

4) Σζέιηνο ηαχξνο 

5) Θαλαζνχιεο Γεκήηξηνο 

6) Σαζηψλαο Γεψξγηνο 

7) Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ   
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ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα θαη ε Αλζνπνχινπ Μπξνχια, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ   
πξαθηηθψλ.  
Ζ Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην 11ν  ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο  γηα ηελ: «Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ  ηεο ππεξεζίαο «Δθπφλεζε ζρεδίνπ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΦΖΟ) ζην Γήκν 
Νάνπζαο» πεξί καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο» αλέθεξε ην απφ 21-1-2022 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ην νπνίν έρεη σο εμήο: 
 
 

1ο   ΠΡΑΚΣΙΚΟ  ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΉ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  
«ΕΚΠΟΝΗΗ ΥΕΔΙΟΤ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (.Φ.Η.Ο.) ΣΟ ΔΗΜΟ 

Η.Π.ΝΑΟΤΑ» 
 

ηε Νάνπζα θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 
2022 θαη ψξα 15:00 κ.κ ε παξαθάησ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 
530/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: 

 
1. Νικόλαος Μπάμπος         Πξφεδξνο 
2. Θωμάς Κσράνος      Μέινο  
3. Μαρία Μίλη             Μέινο 
 
πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ  δηαγσληζκφ, πνπ πξνθεξχρζεθε γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο «ΕΚΠΟΝΗΗ ΥΕΔΙΟΤ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (.Φ.Η.Ο.) ΣΟ 
ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ», κε ηελ απφ 24/12/2021  δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ (ΑΓΑΜ 21PROC009839577 
2021-12-24) θαη κε ΑΑ:149378 ζπζηήκαηνο ηεο δηαδηθηπαθήο  πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% (40.000,00€ άλεπ ΦΠΑ + 9.600,00€ 
ΦΠΑ 24%), πνπ ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 02.69.7326.001, πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 
2022 θαη ζπγθεθξηκέλα  λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε : 
 

            1)ηε δηαθήξπμε Γεκάξρνπ (ΑΓΑΜ 21PROC009839577 2021-12-24), θαηά ηελ νπνία νξίδνληαλ σο 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ ε 10/1/2022 θαη ψξα 15:00 θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 
14/1/2022 θαη ψξα 15:00,  
 
           2)ηε, κε αξ.πξση.21610/23-12-2021, πεξίιεςε (ΑΓΑ: ΧΥΦΒΧΚ0-ΒΛ5 εκεξ. αλαξη. 23/12/2021), 
φπνπ νξίδνληαλ σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  πξνζθνξψλ ε 17/1/2022 θαη ψξα 15:00 θαη εκεξνκελία 
απνζθξάγηζεο ε 21/1/2022 θαη ψξα 10:00 π.κ.  
           Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πεξίιεςε, νη εκεξνκελίεο : θαηαιεθηηθή ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ θαη ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο, νξίδνληαλ δηαθνξεηηθά. 
 
            3)ηε, κε αξ. απφθ 2/2022 θαη κε αξ.πξση.50/3-1-22, απφθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ: 9ΞΓΧΚ0-8ΣΦ), 
γηα ηελ εθ παξαδξνκή ιάζνπο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ζην πεδίν πξνζθνξψλ ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξψλ έσο ηελ 17/1/2022 θαη ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 21/1/2022. 
 
         4)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «Η 
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, 
ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο: […]ζη) Απνθαζίδεη γηα: i. Τελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε 
ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε 
ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, 
ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.»  δ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ, πιελ ησλ 
πεξηπηώζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ πεξηπηώζεσλ 
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ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ πάζεο 
θύζεσο κειεηώλ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 4412/2016.» 
         5) To «Άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016: «Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
(ΚΗΜΔΗΣ) -Εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο  
1. Τν Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκόζησλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗΣ), πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην 
άξζξν 11 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) θαη ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 
Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο, έρεη σο αληηθείκελν ηε ζπιινγή, ηελ 
επεμεξγαζία και ηη δημοζιοποίηζη ζηοιτείων αναθορικά με ηις ζσμβάζεις ηοσ παρόνηος Βιβλίοσ, 
………………. 2. ……………  
3. Σην ΚΗΜΔΗΣ θαηαρσξίδνληαη από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηηο ΚΑΑ ειεθηξνληθά ζηνηρεία ησλ 
αθόινπζσλ ζηαδίσλ γηα όιεο ηηο ζπκβάζεηο ηεο παξ. 1:…………. 
β) ηεο πξόζθιεζεο, ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηαθήξπμεο θαηά πεξίπησζε, …………………………………… 
6. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεσλ, Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαζ' 
ύιελ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 5, ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 
ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΗΜΔΗΣ, ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηήξεζήο ηνπ, ηε δνκή, ην πεξηερόκελν θαη ηελ 
πξόζβαζε ζε απηό, ηα επίπεδα δηαβάζκηζεο, ηε δηαδηθαζία έθδνζεο θσδηθώλ ειεθηξνληθήο θαηαρώξηζεο, 
ηα θαηά πεξίπησζε θαηαρσξηδόκελα ζηνηρεία, ηνλ ρξόλν θαηαρώξηζεο απηώλ, ηα θαηά πεξίπησζε ππόρξεα 
πξόζσπα γηα ηελ θαηαρώξηζε θαη ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζήθνπζαο ηήξεζήο ηνπ, 
θαζώο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα. Με όκνηα απόθαζε κπνξνύλ λα θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ θαηαρώξηζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ εθθξεκώλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204), θαη ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ, δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 
7. Οη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΚΗΜΔΗΣ ηζρύνπλ από ηελ θαηαρώξηζή ηνπο ζε απηό, κε ηελ 
επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 66 θαη 296. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ ζίγνπλ ηηο ζρεηηθέο 
δηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, νύηε ηηο ξπζκίζεηο ησλ 
άξζξσλ 345 έσο 374 σο πξνο ηελ άζθεζε ησλ πξνζθπγώλ. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ 
(κεηαδεδνκέλσλ) πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζην ΚΗΜΔΗΣ θαη ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξάμεο πνπ αλαξηήζεθε ζην 
ΚΗΜΔΗΣ, θαηηζρύεη ην θείκελν ηεο πξάμεο. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξάμεο πνπ 
αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΔΗΣ θαη ηνπ θεηκέλνπ ηνπ πξσηνηύπνπ εγγξάθνπ ηεο πξάμεο θαηηζρύεη ην θείκελν 
ηνπ πξσηνηύπνπ εγγξάθνπ ηεο πξάμεο. Με επζύλε ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη εθδώζεη ηελ 
πξάμε γίλνληαη ακειιεηί νη αλαγθαίεο δηνξζώζεηο ζηα ζηνηρεία θαηαρώξηζεο (κεηαδεδνκέλα) ή ζην θείκελν 
πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗΣ». 
 
            6) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 76928/2021ΦΔΚ 3075/Β/13-7-2021 «Ρχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)». 
 
            7) Σν άξζξν 3.5 «Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο» ηεο δηαθήξπμεο :Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηώλεη ή δύλαηαη 
λα καηαηώζεη ελ όισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιόγνπο θαη ππό ηνπο 
όξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά από γλώκε ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Επίζεο, αλ δηαπηζησζνύλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
κπνξεί, κεηά από γλώκε ηεο σο άλσ Επηηξνπήο, λα αθπξώζεη κεξηθώο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθώζεη 
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο από ην ζεκείν πνπ εκθηινρώξεζε ην 
ζθάικα ή ε παξάιεηςε. ………… Επίζεο κπνξεί λα καηαηώζεη ηε δηαδηθαζία: α) ιόγσ παξάηππεο 
δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηόο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106». 
 

Καη δεδνκέλνπ, χζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη, φηη δελ ηεξήζεθαλ σο έπξεπε νη θαλφλεο 
δεκνζηφηεηαο γηα ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο κέρξη θαη ζήκεξα ζην ΚΖΜΓΖ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε κφλν ε 
δηαθήξπμε Γεκάξρνπ  (ΑΓΑΜ 21PROC009839577 2021-12-24),  θαη  δελ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε 
ηξνπνπνίεζε ηεο δηαθήξπμεο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο: 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο πξνζθνξψλ θαη ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο,  

 
ε Δπηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 
Έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά κέζσ ΔΖΓΖ ηελ 17/1/22 θαη έρεη θαηαηεζεί ζε έληππε κνξθή κία 
πξνζθνξά, ε νπνία έιαβε αξ.πξση.566/18-1-22 θαη ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=723050&partId=1212796
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=723050
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=723050&partId=1212796
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=723050
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θνξέα. Δπίζεο, πξνηείλεη ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.5 ηεο δηαθήξπμεο ιφγσ 
παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη πξνηείλεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο θαη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 
        
ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: 

 Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ . 

 Σν απφ 21-1-2022 Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ   

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σε δηαθήξπμε Γεκάξρνπ (ΑΓΑΜ 21PROC009839577 2021-12-24), 

 Σε  κε αξ. απφθ 2/2022 θαη κε αξ.πξση.50/3-1-22, απφθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ: 9ΞΓΧΚ0-8ΣΦ), 
γηα ηελ εθ παξαδξνκή ιάζνπο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ζην πεδίν πξνζθνξψλ ζηε δηαθήξπμε 

 Σελ ππ’ αξ. 451/2021 (ΑΓΑ: ΦΡ67ΧΚ0-ΦΝΕ) απφθαζε ηνπ δηαηάθηε 
 
Ο θ. Λαθελάλνο ηνπνζεηήζεθε: είκαζηε αληίζεηνη νχησο ή άιισο αιιά επεηδή δελ έρεη ηειεζθνξήζεη 
ςεθίδσ ΛΔΤΚΟ θαη ζην κέιινλ φηαλ ζα έξζεη πάιη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ζα ηνπνζεηεζνχκε αλάινγα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(στις καταμετρηθείσες ψήυοσς) 

 
 
-Σην έγκριζη ηνπ Πξαθηηθνχ Νν.1 ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Δθπφλεζε 
ζρεδίνπ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΦΖΟ) ζην Γήκν Νάνπζαο» 
-Ση μαηαίωζη ηης διαγωνιζηικής διαδικαζίας, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία 
«Δθπφλεζε ζρεδίνπ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΦΖΟ) ζην Γήκν Νάνπζαο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 
3.5 ηεο δηαθήξπμεο  
-Σην εκ νέοσ δημοπράηηζη ηοσ διαγωνιζμού κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο 
δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξ. 412/2021 (ΑΓΑ: Χ72ΧΚ0-ΗΓ4), 473/2021 (ΑΓΑ: 9ΦΔΒΧΚ0-Ζ60) 
θαη 530/2021 (ΑΓΑ: ΦΓΖΧΧΚ0-Θ3Φ) ΑΟΔ, θαζψο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 
 

Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 28/2022 

Αυού αναγνώστηκε το πρακτικό αστό σπογράυεται ως ακολούθως 

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπογραυή όπως στην αρτή 

ΣΑ   ΚΔΙΖ 

Τπογραυή όπως στην αρτή 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                                          ΚΠΑΙΣΑΣΕΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ 

ΑΔΑ: 6ΡΚΩΩΚ0-ΡΧΣ


		2022-02-01T11:53:26+0200
	Athens




