
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   352/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 22α Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη 

απόληεο νη θ.θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο : Περί επανάληυης ή μη ηης ηλεκηρονικής κλήρφζης μέζφ ηλεκηρονικής 

πλαηθόρμας ΘΖΘ για ηο έργο : «σνηήρηζη και βεληίφζη περιβάλλονηος τώροσ ανοιτηού 

θεάηροσ Σ.Θ. Ποσλίηζας». 
   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

Θέμα  : Δπανάληυη διαδικαζίας ηλεκηρονικής κλήρφζης έργοσ «Σσνηήρηζη και βεληίφζη 
περιβάλλονηος τώροσ ανοιτηού θεάηροσ Τ.Κ. Ποσλίηζας» 

   
Σχετ. : 1. Αδσναμία εκηέλεζης έργοσ με αρ. πρφη. 10665/17-12-2020 ηοσ κ. Γημηηρίοσ 

Μάρκοσ. 
 2.  Το από 10/12/2020 πρακηικό δημόζιας ηλεκηρονικής κλήρφζης (ΚΗΣΚ) 
   
   
Έτονηας σπόυη :  

1. Το πρώηο (1) ζτεηικό ζύμθφνα με ηο οποίο ο ανάδοτος, ποσ προέκσυε από δημόζια ηλεκηρονική 

κλήρφζη (ΚΗΣΚ), ηοσ έργοσ «Σσνηήρηζη και βεληίφζη περιβάλλονηος τώροσ ανοιτηού θεάηροσ Τ.Κ. 

Ποσλίηζας» αδσναηεί να εκηελέζει ηο εν λόγφ έργο για λόγοσς ανφηέρας βίας 

2. Τις παραγράθοσς 4.6.2 και 4.5 ηης απόθαζης 15299/ΦΝ466 (ΦΔΚ 900Β/17-03-2018) ηοσ Υποσργείοσ 

Υποδομών και Μεηαθορών, ζύμθφνα με ηις οποίες η Αναθέηοσζα αρτή καηόπιν αδσναμίας εκηέλεζης 

ηοσ έργοσ από ανάδοτο ποσ προέκσυε από ηλεκηρονική κλήρφζη (ΚΗΣΚ), δύναηαι να διενεργήζει 

επαναληπηική κλήρφζη 

3. Σηον καηάλογο ενδιαθερομένφν για ηην καηηγορία Οικοδομικών έργφν, ηης παραγράθοσ 5 ηοσ άρθροσ 

118 ηοσ Ν.4412/2016 για ηο έηος 2020 ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας, έτοσν απομείνει ηρείς (3) 

ενδιαθερόμενοι ποσ είναι και ο ελάτιζηος αριθμός εγγεγραμμένφν όπφς αναθέρεηαι ζηην παραπάνφ 

παράγραθο  ηοσ Ν.4412/2016 
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4. Ο Γήμος μας για θέηος έτει ήδη προβεί ζηις διαδικαζίες ηης απ’ εσθείας ανάθεζης ηοσ άρθροσ 118 για 

ηο έργο «Σσνηήρηζη και βεληίφζη αθληηικών εγκαηαζηάζεφν Γ.Δ. Βέλοσ» με προϋπολογιζμό 

24.775,39€ και ηο σπό ανάθεζη έργο «Σσνηήρηζη και βεληίφζη περιβάλλονηος τώροσ ανοιτηού θεάηροσ 

Τ.Κ. Ποσλίηζας» έτει προϋπολογιζμό 24.800,00 €. Το ζύνολο προϋπολογιζμών ηφν έργφν ποσ 

πρόκειηαι να αναηεθούν με ηο άρθρο 118 ηοσ Ν.4418/2016 ανέρτεηαι ζηο ποζό ηφν 49.575,39€ ποσ 

είναι μικρόηερο από ηο 10% ηφν πιζηώζεφν για έργα ηοσ ηρέτονηος έηοσς ηοσ Προϋπολογιζμού ηοσ 

Γήμοσ μας. (Σύνολο Τετνικού Προγράμμαηος 2020 : 3.669.906,46 € μείον 36.800€  

(=20.000+11.800+5.000) από πιζηώζεις μελεηών, οι πιζηώζεις για έργα είναι 3.633.106,46€ ηοσ οποίοσ 

ηο 10% είναι 363.310,65€) 

Και καηόπιν ηφν ανφηέρφ παρακαλείηαι η Οικονομική Δπιηροπή ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας να αποθαζίζει για ηην 

επανάληυη ή μη, ηης ηλεκηρονικής κλήρφζης μέζφ ηλεκηρονικής πλαηθόρμας ΚΗΣΚ για ηο έργο «Σσνηήρηζη και 

βεληίφζη περιβάλλονηος τώροσ ανοιτηού θεάηροσ Τ.Κ. Ποσλίηζας» καηόπιν ηης αδσναμίας εκηέλεζης ηοσ εν λόγφ 

έργοσ από ηον ανάδοτο κ. Γημήηριο Μάρκοσ, ποσ προέκσυε από δημόζια ηλεκηρονική κλήρφζη (ΚΗΣΚ)  και από 

ηην επιηροπή ηης σπ’ αριθμ. 328/2020 απόθαζης Γημάρτοσ. 

Ο Φειριζηής ΚΗΣΚ 
 

Γημήηριος Πολίηης 
Πολίηικός Μητανικός ΠΔ3 

 

  Σηε ζπλέρεηα θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10  

                                              Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

  1.-  Δγθξίλεη ηελ επαλάιεςε , ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΚΗΣΚ γηα 

ην έξγν «Σπληήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ αλνηρηνύ ζεάηξνπ Τ.Κ. Πνπιίηζαο» θαηόπηλ 

ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ από ηνλ αλάδνρν θ. Γεκήηξην Μάξθνπ, πνπ πξνέθπςε 

από δεκόζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε (ΚΗΣΚ).  

   2.- Οξίδεη σο λέα εκεξνκελία ηεο θιήξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηελ 30η Γεκεμβρίοσ  

2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.μ., ε νπνία ζα δηελεξγεζεί από ηελ επηηξνπή ηεο ππ’ αξηζκ. 

328/2020 απόθαζεο Γεκάξρνπ. 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 352/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

                                                          Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: Ψ9ΚΔΩ9Π-Ι40


		2020-12-22T14:35:17+0200
	Athens




