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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.1/2020   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη πρακτικοφ-1 διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Θλεκτρονικών Τπολογιςτών και περιφερειακών 
ςυςκευών για το Πακζτο Εργαςίασ WP4: Knowledge and space networking του 
ζργου  “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνφμιο “PIT STOP”» 
(Αρ. πρωτ. διακήρυξησ 80269/20440/11-12-2019)». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 5/2020 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 14-01-2020, ημζρα Σρίτη και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ. πρωτ.: οικ. 1207/109/10-01-2020 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (7) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ     1.Γιωτίτςασ Θωμάσ 
2. Ακονίδου Ελζνθ     2.Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
3. Σιορόκασ Νικόλαοσ      
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Μάντηιοσ Στζφανοσ  
7. Γκίηασ Σπυρίδων     
          
 Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ 
Σκαμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
          Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, 
ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ τθσ 
επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ  Υπθρεςίασ κ. Σωτιρθ 
Σπυριδάκθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Κφριοι Σφμβουλοι, παρακαλϊ όπωσ εγκρίνεται το παρακάτω πρακτικό : 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
  

Στα Ιωάννινα ςιμερα τθν 23η Δεκεμβρίου 2019, ημζρα Δευτζρα και ώρα 10:00 π.μ. 
ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Ιωαννιτϊν θ επιτροπι 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ του άρκρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, θ οποία ςυγκροτικθκε 
με τθν υπ’ αρικμόν 519/2019 (ΑΔΑ ΨΘ9ΦΩΕΩ-ΓΘΔ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
προκειμζνου να προβεί ςτθν αποςφράγιςθ των φακζλων και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν ςτο πλαίςιο διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με 
τίτλο «Προμήθεια Θλεκτρονικών Τπολογιςτών και περιφερειακών ςυςκευών για το 
Πακζτο Εργαςίασ WP4: Knowledge and space networking του ζργου  “Innovation 
Pathways for Urban development” με ακρωνφμιο “PIT STOP”» (Αρ. πρωτ. διακιρυξθσ 
80269/20440/11-12-2019). 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ ιταν παρόντεσ οι υπάλλθλοι του Διμου: 
1) Γεϊργιοσ Παρθγορίτςασ, Πρόεδροσ 
2) Νικόλαοσ Ζξαρχοσ,        Μζλοσ 
3) Βαςιλικι Γακθλάηου,      Μζλοσ 
 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ.  80270/20441/11-12-2019 περίλθψθ διακιρυξθσ, τθν ϊρα 
11:00 π.μ. ζλθξε ο χρόνοσ κατάκεςθσ φακζλων προςφορϊν ενϊπιον τθσ επιτροπισ.  Η 
επιτροπι διαπίςτωςε ότι δεν υποβλικθκαν προςφορζσ οφτε ςτο πρωτόκολλο του Διμου 
οφτε ενϊπιον τθσ επιτροπισ.  
 
Κατόπιν αυτϊν και λαμβάνοντασ υπόψθ : 
1. Τισ διατάξεισ του N. 4412/2016 όπωσ ιςχφουν 

2. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 80269/20440/11-12-2019 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και τθν 
υπ’ αρ. πρωτ.  80270/20441/11-12-2019 περίλθψθ διακιρυξθσ 

Θ επιτροπή ειςηγείται : 
1. Τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ 
2. Τθν κιρυξθ του διαγωνιςμοφ ωσ άγονου 
 
Για διαπίςτωςθ των άνω, ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφοφ αναγνϊςκθκε και 
βεβαιϊκθκε, υπογράφεται. 
 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

                         1) Γεϊργιοσ Παρθγορίτςασ, Πρόεδροσ 
                          
                         2) Νικόλαοσ Ζξαρχοσ,        Μζλοσ 
 
                         3) Βαςιλικι Γακθλάηου,      Μζλοσ 
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ 
που ανζπτυξαν τισ απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ 
και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
6.Τθν γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ  Υπθρεςίασ κ. Σωτιρθ 
Σπυριδάκθ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια με τίτλο «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν για το Πακζτο Εργαςίασ WP4: Knowledge and space networking του 
ζργου  “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνφμιο “PIT STOP”» 
(Αρ. πρωτ. διακιρυξθσ 80269/20440/11-12-2019). 
2.Τθν κιρυξθ του διαγωνιςμοφ ωσ άγονου. 
3.Να προχωριςει θ υπθρεςία το διαγωνιςμό με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 
διαπραγμάτευςθσ. 
 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 5/2020. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
 
           Γεώργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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