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Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 28ες σλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ.
ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε ηρόποσ Γεκοπράηεζες ηοσ αλαβαηορίοσ ηοσ έργοσ «Θέαηρο
Εαθύλζοσ»
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 22ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2018,εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 19:30κ.κ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό θέληξν
Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 23225/18-10-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Σζίπεξα Νηθόιανπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α'
87).
Ο Γήκαρτος θ. Παύιος Κοιοθοηζάς προζθιήζεθε θαη παρίζηαηαη ζηε ζσλεδρίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη (20) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Νηθόιανο Σζίπεξαο
2. Αληώληνο Αληίνρνο- Μπαιηαθξάο
1. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο Γ.Δ. ΔΛΑΣΗΩΝ
3. Κόθιαο Ησάλλεο.
2. Γηνλύζηνο Κνληνλήο
4. Νηθήηαο Θενδόζεο
3. Γεκήηξηνο Αληίνρνο –Μαπξαληώλεο
5. Μαξία Μνπδάθε
4. Νηθόιανο Πέηηαο
6. Παλαγηώηεο Μπισλάο
5. Ησάλλεο Λνπθίζαο
7. Κσζη/λνο Κόθιαο –Βελέηηθνο
6. Γηνλύζηνο Ρνπρίηζαο
8. Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο
7. Παλαγηώηεο Αβξάκεο
9. Βαζίιεηνο Μπισλάο
8. Γηνλύζηνο Σνπξθάθεο
10. Λακπξηλόο Μνπδάθεο –Παλνύηζνο
9. ππξίδσλ Βνύηνο
11. Κσλζηαληίλνο Κόθνξεο,
10. Δκκαλνπήι Ληβέξεο–Κξνθάο
12. Αληώληνο Αλδξεώιαο
11. Κσλζηαληίλνο Πιαηππόδεο
13. Γεώξγηνο Αξκέλεο
12. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο Γ.Δ.ΑΛΤΚΩΝ
14. Ησάλλεο Φεξαδνύξνο
13. Γηνλπζία Ππξηόρνπ
15. Νηθόιανο Αθηύπεο
16. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
17. Γηνλύζηνο Μνπδάθεο
18. Αληώληνο Καζζηκάηεο
19. Θεόδσξνο Εήβαο
20. Υαξάιακπνο Μαπξίαο
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αλησλία Σζηκάξα, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Γ.. θ. Γηνλύζηνο Μνπδάθεο πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γ.. θ. Νηθόιανο Αθηύπεο πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γ.. θ. Αληώληνο Αλδξεώιαο πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γ.. θ. Θεόδσξνο Εήβαο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ο Γ.. θ . Υαξάιακπνο Μαπξίαο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γ.. θ. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γ.. θ. Αληώληνο Αληίνρνο-Μπαιηαθξάο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ο Γ.. θ. Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ο Γ.. θ. Βαζίιεηνο Μπιώλαο απνρώξεζε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ο Γ.. θ. Αληώληνο Καζζηκάηεο απνρώξεζε ζην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. αλαθνηλώλεη ηo 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
ζέκα «Έγθρηζε ηρόποσ Γεκοπράηεζες ηοσ αλαβαηορίοσ ηοσ έργοσ «Θέαηρο Εαθύλζοσ»
θαη αλαθέξεη ηα εμήο:
ε ζπλέρεηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ πεξί ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ
Θεάηξνπ Εαθύλζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε όηη αθνξά ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ην
Αλαβαηόξην Μνπζηθώλ ελεκεξώλνπκε ην ζώκα ό,ηη θαζώο 2 ζπλερείο απόπεηξεο
δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ απέβεζαλ άγνλεο , επηθνηλσλήζακε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
, κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ηνπ Π.Δ.Π Ηνλίσλ Νήζσλ ( Α.Π 21653 /
01.10.2018) ώζηε λα νξηζζεί ε επόκελε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
θαηεπείγνληνο. ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία - άξζξν 32 ηνπ λ. 4412/16 νξίδεηαη
σο δηαδηθαζία κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαηεπείγνληνο ε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ( ε
αλάξηεζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ Πιαηθόξκα ηνπ ΔΖΓΖ ρσξίο πεξαηηέξσ
επαλαδεκνζίεπζε ζηα Μ.Μ.Δ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ρξνληθή δηάξθεηα 15 εκεξώλ ,
ζπληνκόηεξε διδ ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ ) . Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή κε ην ππ '
αξηζκόλ 2009 / 18-10-2018 έγγξαθν ηεο απάληεζε θαηαθαηηθά ζην αίηεκα καο γηα ρξήζε ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεκκέλνπ εγγξάθνπ " Πξόζθιεζε ζε
δηαπξαγκάηεπζε" .
«Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο ππ' αξηζκ.
πξση. 17462/07.08.2018 πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, κε ΑΓΑΜ 18PROC003541844 2018-08-07,
θαη ηεο δηαθήξπμεο, κε ΑΓΑΜ 18PROC003542098 2018-08-07, γηα ηελ αλάδεημε
πξνκεζεπηή/αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΩΝ», θαηόπηλ άγνλνπ δηαγσληζκνύ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ :
Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών
(προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Σνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
Σνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ»
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
Σεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2011/7 ηεο 16.02.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,
Σνπ Π.Γ. 39/17 (ΦΔΚ 64/04.05.17/Α΄) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ
ελώπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ»
Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,
Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα
Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
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Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
Σεο Απόθαζεο Τπ. νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.5.17 (ΦΔΚ 1781 Β’/23.05.2017)
«Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σελ κε αξηζκ. 56902/215/02.06.2017(Β΄1924) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ»
Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 158/16
Απόθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΦΔΚ Β/3698/16.11.2016).
Σνπ Ν. 4488/17 (ΦΔΚ 137/13.09.2017 Α’) θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 39 «Απνθιεηζκόο από
δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιόγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο»
Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο».
Σν άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 240Α΄12.12.2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξώζεθε κε ην
Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ΄18)
Σν άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 Α΄) «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
Σελ αξηζκ 16/2018 Μειέηε ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Σελ 217/2018 απόθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ δηελέξγεηαο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε ΑΓΑ : 63ΑΚΩΡ1-8ΡΛ.
Σελ κε αξ. πξ. 1529/31.07.2018 δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο ηεο ΔΤΓ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ (5) «ΘΔΑΣΡΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΩΝ» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 192,000.00€
Σελ κε αξ. πξση. 17462/07.08.2018 Γηαθήξπμε ε νπνία δεκνζηεύηεθε λνκίκσο ζην ΔΖΓΖ
(αξ.ζπζη 63000/07.08.2018), θαη ζην site ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, θαη εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ ζηηο 31.08.2018, όπνπ νπδεκία πξνζθνξά θαηαηέζεθε θαη θεξύρζεθε άγνλνο.
Ο δηαγσληζκόο επαλαιήθζεθε, δεκνζηεύζεθε ζην Δ..Ζ.Γ.Ζ.. ζηηο 04.09.2018, έιαβε Α/Α
ζπζηήκαηνο 63837 θαη εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 28.09.2018 όπνπ θαη πάιη
νπδεκία πξνζθνξά θαηαηέζεθε θαη θεξύρζεθε άγνλνο.
Σελ κε αξ. 263/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: 6Ω81ΩΡ1-Δ0Ξ κε ηελ
νπνία θεξύρζεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο, θαζώο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά, θαη
απνθαζίζηεθε ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/2016.
Σελ κε αξ. ………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ κε ΑΓΑ:
…………. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο
δηαπξαγκάηεπζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 32 ηνπ Ν. 4412/16, ρσξίο δεκνζίεπζε
δηαγσληζκνύ θαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο 17462/07.08.2018 πξνεγνύκελεο δηαθήξπμεο
Σν πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ κε αξ. πξση. 17185/02.08.2018 θαη κε ΑΓΑΜ:
18REQ003524201 2018-08-02
Σελ απόθαζε 216/2018 (ΑΓΑ 6ΤΤΩΡ1-ΣΥΛ) ηνπ Γ. ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ γηα έγθξηζε ησλ
ηεπρώλ, ηνπ ηξόπνπ Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ε ειεθηξνληθή δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε θαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ
όξσλ ηεο ππ' αξηζκ. πξση. 17462/07.08.2018 πξνεγνύκελεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο
πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΩΝ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 32
ηνπ Ν. 4412/16, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 192,000.00€ κε ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε έρνπλ όινη όζνη πξνβιέπνληαη κε ηελ κε
αξ.17462/07.08.2018, κε ΑΓΑΜ: 18PROC003541844 2018-08-07 πεξίιεςε δηαθήξπμεο θαη
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κε ηε δηαθήξπμε δηαγσληζκνύ πνπ πξνθεξύρζεθε κε ΑΓΑΜ 18PROC003542098 2018-08-07,
θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο κε αξ.
217/2018 απόθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη
δηαθήξπμεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαγσληζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε
αξ. 16/2018 κειέηεο, πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ηα νπνία
απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο
ηνπ ΔΖΓΖ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηθηπαθήο
πύιεο ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα πξόζθιεζε,
ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΤΑ 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ
1781Β΄/23.05.2017) θαη ζην Ν. 4412/2016.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην ζύλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, Σερληθή & Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ
17462/07.08.2018, δηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ πνπ πξνθεξύρζεθε, ε νπνία απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Τόπος-Φρόνος ηης διαδικαζίας διαπραγμάηεσζης
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ
ΣΟΤ ΔΖΓΖ
Γηαδηθηπαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr
24/10/2018
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΝΑΡΞΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
25/10/2018
ώξα 10:00 πκ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
08/11/2018
ώξα 10:00 κκ

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.
Δληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη
πξσηόηππα ζηελ ππεξεζία ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ δειαδή ηελ Tεηάξηε 14/11/2018 θαη ώξα
10:00 π.κ.
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε, ζα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
θαζώο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
Όια ηα ηεύρε ηεο παξνύζαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε www.zakynthos.gov.gr, θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. www.promitheus.gov.gr, όπνπ ε δηαπξαγκάηεπζε έιαβε πζηεκηθό Αξηζκό:
66067
, θαη ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξόζβαζε από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα κπνξνύλ απεπζύλνληαη ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, αξκόδηνο
ππάιιεινο Αλδξέαο Βπζνύιθαο, ηει 2695360954 fax 2695363768

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ»
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόυε ηοσ
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/16
Σν Α.Π : 2009 /18-10-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
ΟΜΟΦΩΝΑ
Νηθόιανο Σζίπεξαο , Κόθιαο Ησάλλεο, Αληώληνο Αληίνρνο- Μπαιηαθξάο, Νηθήηαο Θενδόζεο,
Μαξία Μνπδάθε, Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο , Βαζίιεηνο Μπιώλαο, Παλαγηώηεο Μπισλάο ,
Κσλ/λνο Κόθιαο –Βελέηηθνο, Υαξάιακπνο Μαπξίαο, Λακπξηλόο Μνπδάθεο –Παλνύηζνο ,
Κσλζηαληίλνο Κόθνξεο, Αληώληνο Αλδξεώιαο, Γεώξγηνο Αξκέλεο, Ησάλλεο Φεξαδνύξνο,
Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο, Νηθόιανο Αθηύπεο, Γηνλύζηνο Μνπδάθεο, Θεόδσξνο Εήβαο
Αληώληνο Καζζηκάηεο .
Αποθαζίδεη
Δγθξίλεη ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο
ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ
όξσλ ηεο ππ' αξηζκ. πξση. 17462/07.08.2018 πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, κε ΑΓΑΜ
18PROC003541844 2018-08-07, θαη ηεο δηαθήξπμεο, κε ΑΓΑΜ 18PROC003542098 2018-0807, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΩΝ», θαηόπηλ άγνλνπ
δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ απόθαζε πήρε αρηζκό 362/2018.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Νηθόιαος Σζίπερας

Αθρηβές Απόζπαζκα
O Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ
Νηθόιαος Σζίπερας

Αξηζκ. 362/2018 απόθαζε Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Αληώληνο Αληίνρνο- Μπαιηαθξάο
2. Κόθιαο Ησάλλεο.
3. Νηθήηαο Θενδόζεο
4. Μαξία Μνπδάθε
5. Παλαγηώηεο Μπισλάο
6. Κσζη/λνο Κόθιαο –Βελέηηθνο
7. Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο
8. Βαζίιεηνο Μπισλάο
9. Λακπξηλόο Μνπδάθεο –Παλνύηζνο
10. Κσλζηαληίλνο Κόθνξεο,
11. Αληώληνο Αλδξεώιαο
12. Γεώξγηνο Αξκέλεο
13. Ησάλλεο Φεξαδνύξνο
14. Νηθόιανο Αθηύπεο
15. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
16. Γηνλύζηνο Μνπδάθεο
17. Αληώληνο Καζζηκάηεο
18. Θεόδσξνο Εήβαο
19. Υαξάιακπνο Μαπξίαο

