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ΑΔΑ: 6ΞΠΠΩΡ1-ΒΣΩ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 20/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 3ες /20-01-2021 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ.
ΘΔΜΑ: «Αθύρωζε ηοσ δηαγωληζκού ηοσ έργοσ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 3ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ» θαη επαλάιεψε ασηού»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκ. πξση. 854/15-01-2021 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 ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Καθνιύξεο ηαύξνο
3.- πίλνο Νηθήηαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
5.- Καξαθάο σηήξηνο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
2.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
3.- Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Α. Μαξηλάθεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 13ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Αθύρωζε ηοσ δηαγωληζκού ηοσ έργοσ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 3 ΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» θαη
επαλάιεψε ασηού» ζέηεη ππόςε εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθ/θσλ & Κηηξηαθώλ
Έξγσλ ηεο Γ/λζεο ηερληθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
Ο δηαγσληζκόο ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 3ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΥΟΛΔΗΟΤ & ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» πξνϋ/ζκνύ 405.241,51 επξώ κε
ΦΠΑ 24%, νξίζηεθε κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ηελ
14/12/2020 ,ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ κε αξ. 38/2018 θαη κεηά
ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΑ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
αλάξηεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ δηαπηζηώζεθε όηη ε πεξηγξαθή νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ
Σηκνιόγηνπ ηεο σο άλσ κειέηεο αθνξνύζε άιια άξζξα εμαηηίαο ζθάικαηνο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ησλ Έξγσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαηά ηελ εθηύπσζε ηεο κειέηεο
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.πγθεθξηκέλα δελ αληηζηνηρνύζαλ ζηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πξνϋπνινγηζκό. Ωο εθ ηνύηνπ θαη ύζηεξα από ζπλελλόεζε θαη κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ,εηζεγνύκαζηε ηελ καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Δπαλάιεςε απηνύ κε
βάζεη ην νξζό επηθαηξνπνηεκέλν Σηκνιόγην, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπηζηνύλ
πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη
ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ ή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
ηε ζπλέρεηα νθ. Πξόεδξνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ
ζρεηηθά
Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθ/θσλ & Κηηξηαθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο ηερληθώλ
Τπεξεζηώλ
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Oκόθωλα
Αποθαζίδεη ηελ καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 3ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ θαη ηελ Δπαλάιεςε απηνύ κε βάζεη ην νξζό επηθαηξνπνηεκέλν
Σηκνιόγην, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 20/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΔΛΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Καθνιύξεο ηαύξνο
2.- πίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καξαθάο σηήξηνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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