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Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Α   Σ Ο  Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, 

Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα 

ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο 

ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά 

ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα 

ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΞΜ-ΣΚΟ
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Σώκαηνο εηζεγνύκελνο ην 10
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ 

δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν 

ζηνλ θ. Δήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: « πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Πνιπγύξνπ λα πξνκεζεπηεί 

ιακπηήξεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ ζηηο 8 Ινπιίνπ 2011, ν νπνίνο πξνέβε άθαξπνο. 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσκνδνηήζεη γηα ηνλ δηαγσληζκό «Πξνκήζεηαο Λακπηήξσλ», θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 3 & ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ην γεγνλόο όηη 

ν δηαγσληζκόο ηεο 8
εο

-7- 2011ήηαλ άγνλνο θαη ην γεγνλόο όηη νη αλάγθεο ηνπ Δήκνπ ζε 

ιακπηήξεο είλαη άκεζεο θαη θαηεπείγνπζεο, πξνηείλεη ζην δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε ζηελ «Υξπζόπνπινο Α.Δ.» Δκπνξία Ζιεθηξνινγηθνύ Τιηθνύ κε έδξα ηα Ν. 

Μνπδαληά, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Υξπζόπνπιν, 

δεδνκέλνπ όηη πξόηεηλε ηελ ρακειόηεξε ηηκή, δει. 58.205,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ΦΠΑ 23%. Παξαθαιώ ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά». 

Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο 

Καπιάλεο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: « ε έθπησζε πνπ πξνηάζεθε από ηνλ θ. Φξπζόπνπιν είλαη 

πνιύ κηθξή, πξνηείλσ λα γίλεη μαλά δηαγσληζκόο, λα θιεζνύλ θαη άιινη επαγγεικαηίεο ηνπ 

λνκνύ καο, θαη αλ βγεη πάιη άγνλνο ηόηε λα πάκε ζε απεπζείαο αλάζεζε, δηαθνξεηηθά δελ 

ςεθίδνπκε». 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ από 8/7
νπ

/2011 

γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 3 & ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    θ α η ά  π ι ε η ν ς ε θ ί α  

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Λακπηήξσλ» πνζνύ 58.205,88 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 23%  ζηελ «Υξπζόπνπινο Α.Δ.» Δκπνξία 

Ζιεθηξνινγηθνύ Τιηθνύ κε έδξα ηα Ν. Μνπδαληά, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λόκηκα 

από ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Υξπζόπνπιν. 

 Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ Πνιπγύξνπ νηθνλ. 

έηνπο 2011 πνζνύ 58.205,88 € ζηνλ Κ.Α. 02.20.6672.005 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

Λακπηήξσλ», θαη ζην όλνκα ηνπ παξαπάλσ δηθαηνύρνπ. 

 Δπί ηεο απόθαζεο δελ ςήθηζε ε πξώηε ειάζζνλα κεηνςεθία (ηξεηο παξόληεο 

δεκνηηθνί ζύκβνπινη), γηα ηνλ ιόγν πνπ αλαθέξεηε ζηελ εηζήγεζε. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 320/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 1-8 -2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 10
ν
 

θαηεπείγνλ 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 320  

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΞΜ-ΣΚΟ


