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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 41ες /07-11-2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Mεηάζεζε δηελέργεηας ζσλοπηηθού δηαγωληζκού ηοσ έργοσ: «Επηζθεσή ζσληήρεζε ζτοιηθώλ θηηρίωλ Δ.Ε. Ζαθσλζίωλ- Δ.Ε. Λαγαλά 2017»

Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 07ε Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 12.00
κεζεκβξηλή ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ.
πξση. 24733/02-11-2018 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα πέληε (5), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κνινθνηζάο Παύινο, Πξόεδξνο
1.- Βαξβαξίγνο Γεκήηξηνο
2.- Θενδόζεο Νηθήηαο
2.- Βνύηνο Σππξίδσλ
3.- Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
3.- Αθηύπεο Νηθόιανο
4.- Κόθιαο Ησάλλεο
4.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
5.- Κόθιαο Κσλζηαληίλνο
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά , δεκνηηθή ππάιιειν.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Mεηάζεζε δηελέργεηας ζσλοπηηθού δηαγωληζκού ηοσ έργοσ: «Επηζθεσή ζσληήρεζε ζτοιηθώλ θηηρίωλ Δ.Ε. Ζαθσλζίωλ- Δ.Ε. Λαγαλά 2017» θαη ζέηεη
ππόςε ην κε αξηζκ. πξση. 24604/01-11-2018 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ην νπνίν έρεη σο θάησζη:
Ο ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ είρε νξηζηεί λα δηελεξγεζεί ηελ
Παξαζθεπή 26-10-2018. Τελ εκέξα απηή έγηλε ν κεγάινο ζεηζκόο ζηε Εάθπλζν. Οη
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε παξέκεηλαλ θιεηζηέο θαη νη
κεραληθνί ζπγθξόηεζαλ θιηκάθηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ.
Ωο εθ ηνύηνπ ν δηαγσληζκόο δελ δηελεξγήζεθε.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο «Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ
δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ
έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο. Ζ απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖΣ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, εθόζνλ δηαζέηεη.»
. Αθνύ ιάβακε ππ’ όςε ηα αλσηέξσ Εηζεγούκαζηε:
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Τελ κεηάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ ηελ 20 Ννεκβξίνπ εκέξα
Τξίηε θαη ώξα 10:00πκ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ζην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα Γ. Δ. Αξθαδίσλ, Βαλάην, Εάθπλζνο.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
 Τελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
 Τν 24604/01-11-2018 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ Έξγσλ
 Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα

Αποθαζίδεη: Τελ κεηάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ ηελ 20

Ννεκβξίνπ εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00πκ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ
Υπεξεζηώλ ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γ. Δ. Αξθαδίσλ, Βαλάην, Εάθπλζνο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 300/2018.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Παύιος Κοιοθοηζάς

1.- Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
2.- Κόθιαο Ησάλλεο
3.- Θενδόζεο Νηθήηαο
4.- Κόθιαο θσλζηαληίλνο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος

Παύιος Κοιοθοηζάς
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