
 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

             ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με αριθμό: 177/2-8-2022 
            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρακτικό της 28η /2-8-2022 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας 

 Στην Αμφιλοχία  σήμερα την 2η Αυγούστου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15  στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με 
αρίθ. πρωτ.: 10726/29-07-2022  πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το αρ. ΚΥΑ Δ1α /Γ.Π. (ΦΕΚ. 
2137/Β/30-4-2022). 

Στην παρούσα διαδικασία διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν  τα  παρακάτω τέσσερα (4) μέλη.  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  
1. ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιπρόεδρος 
2. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος 
3. ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος 
4. ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:   
1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Μέλος 
3. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Μέλος 

 
Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση των 

πρακτικών ήταν  η Υπάλληλος του Δήμου Πούλιου  Ελένη. 
 
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο1 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών)  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας 
με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΕΝΙΔΙΟΥ».  
 
Στη συνέχεια ρώτησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή 
ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως αυτό 
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αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 11.του Ν.4555/2018  προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του 
θέματος.  
Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε 
υπόψη των μελών την εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 
 
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε το από 29-07-2022 Πρακτικό Νο 1 Αποσφράγισης δικαιολογητικών - 

τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», το οποίο υπογράφει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 138/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και  διαπιστώνει την απουσία προσφορών και εισηγείται: 

α) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 

β) την επανάληψη του διαγωνισμού με τους όρους που εγκρίθηκαν με την  υπ’ αριθ. 138/2022 (ΑΔΑ: 

9ΦΠΟΩΨΞ-7ΗΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πιο 

πάνω πρακτικό το οποίο και σας διαβιβάζω. 

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος πρότεινε προς τα μέλη την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν όλα τα ανωτέρω και την εισήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει:  

α) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.   

β) την επανάληψη του διαγωνισμού με τους όρους που εγκρίθηκαν με την  υπ’ αριθ. 138/2022 (ΑΔΑ: 

9ΦΠΟΩΨΞ-7ΗΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πιο 

πάνω πρακτικό το οποίο και σας διαβιβάζω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2-08-2022 

                                 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Του µε αριθµ.  28/2-08-2022 
πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας 

 Ο  Δήμαρχος  Αμφιλοχίας  
α/α Ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Δήμου 

 
Γεώργιος  Λιάπης   

ΑΔΑ: 6ΚΙΜΩΨΞ-3ΑΝ


		2022-08-11T09:29:41+0300
	Athens




