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Αποδεικηικό Σοιτοκολλήζεως
ελ

Αλζεξό ζήκεξα ηελ 10 ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ έηνπο 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ. ν
ππνγξαθόκελνο Σαθθάο Νηθόιανο κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνηρνθόιιεζα ζηνλ Πίλαθα
Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνλ Πίλαθα κε ηα ζπδεηεζέληα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 07-09-2018 θαη ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνύζα απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η ηνηρνθόιιεζε έγηλε ελώπηνλ ησλ ππνγξαθόκελσλ καξηύξσλ: 1) Κατκαθάκε Κσλζηαληίλνπ 2) Κιάξα Γήκεηξα
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην Πξαθηηθό απηό
Τν ηνηρνθόιιεζε
Τ.Σ.Υ.
Σαθθάο Νηθόιανο

Οη Μάξηπξεο
αθνινπζνύλ ππνγξαθέο
Αθξηβέο αληίγξαθν
Αλζεξό 10-09-2018

O Πρόεδρος
Λάμπροσ Τςιβόλασ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό 18/2018 Σσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιτροπής ηοσ Δήμοσ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Αριθμός Απόθαζης 70/2018

Πεξίιεςε: «Πεξί Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ "Αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ πξνο Τ.Κ. Κνπκπνπξηαλώλ"».
Σην Αλζεξό ζήκεξα ηελ 07ε Σεπηεκβξίνπ 2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 κ. ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ
Γήκνπ Αξγηζέαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 2595/03-09-2018 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ
επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10,
δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν επηά (7)
Μειώλ ήηαλ:
α/α

Παρόνηες

Μ έ λ η

1

Τζηβόιαο

Λάκπξνο

Πξόεδξνο

Φ

2

Καηζηάλεο

Γεώξγηνο

Μέινο

Φ

3.

Παιακάο

Γεώξγηνο

Μέινο

Φ

4.

Σέκπξνο

Απόζηνινο

Μέινο

Φ

5.

Τνπξαιηάο

Νηθόιανο

Μέινο

X

6.

Σαθειιάξεο
Γεώξγηνο
(αλαπιεξώλεη ηνλ Φαζηώηε Γεώξγην)

Μέινο

Φ

7.

Μπαιαηζνύθαο Κσλζηαληίλνο

Απόνηες

Φ
Μέινο

Φ

Σα απόνηα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής κλήθηκαν νόμιμα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 7 κειώλ ήηαλ παξόληα επηά (7) κέιε.
1
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από LAMPROS TSIVOLAS
Ημερομηνία: 2018.09.14 12:02:47 EEST

ΑΔΑ: Ω89ΗΩΨ3-8ΡΖ
Με πξαθηηθνγξάθν ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Νηθόιαν Σαθθά.
Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνηθηήο
ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
"Αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ πξνο Τ.Κ. Κνπκπνπξηαλώλ", εμέζεζε ζηελ Δπηηξνπή ηα παξαθάησ:
Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με ηελ
επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε,
δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί
επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο».
Με ηελ αξίζκ. 36/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν "Αζθαληόζηρωζη δρόμοσ προς Σ.Κ. Κοσμποσριανών"
(Α.Μ. 09/11-04-2017), εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ 18PROC003418486 2018-07-13).
Σπλνιηθά έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πέληε (5) ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη έγηλαλ δεθηνί,
ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 128/2017
Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γλσκνδόηεζε κε ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνο ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηελ αλάδεημε ηνπ «ΕΤΘΤΜΘΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ ΣΟΤ ΕΤΡΘΠΘΔΗ», σο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο,
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε
ρακειόηεξε ηηκή.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
2) ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο
3) ηελ γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
5) ηελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
«ΕΤΘΤΜΘΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ ΣΟΤ ΕΤΡΘΠΘΔΗ», σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ
δηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ
"ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ
ΔΡΟΜΟΤ
ΠΡΟ
Σ.Κ.
ΚΟΤΜΠΟΤΡΘΑΝΩΝ"
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2. Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο θαη κε ην Βηβιίν IV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ
Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αριθμό 70 / 2018.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη από όια ηα Μέιε ηεο Ο.Δ.
Ο Πξόεδξνο
Τζηβόιαο Λάκπξνο

Τα Μέιε
αθνινπζνύλ ππνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Λάμπρος Σζιβόλας
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