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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 9/16 Καρηίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 57/2021.
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 16η Καρηίοσ 2021, ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00
ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
1710/12.03.2021 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 : α]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Περί ανάκληζης ηης σπ’αριθ. 40/2021 Απόθαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής και
ακύρωζη ανοιτηού ηλεκηρονικού διαγωνιζμού.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην
ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο αθύξσζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο
έρεη ήδε αλαξηεζεί , γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ .
Ζ Οικονομική Δπιηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ,όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 40/2021 Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ :ΨΥΘ3Ω9Π-42Γ ], εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη
θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο :
«Καπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθώλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην έηνο 2021» ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο
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θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνύ, πξ/ζκνύ 168.769,68 €», ν νπνίνο αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗΣ ζηηο 09/03/2021 θαη
έιαβε α/α ΔΣΗΓΗΣ 105446, κε εκεξνκελίεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην ΔΣΗΓΗΣ από 11/03/2021 έσο
29/03/2021.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ αθύξσζε ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ,
ιόγσ ηνπ όηη ζηηο 09/03/2021 δεκνζηεύζεθε ην ΦΔΚ κε ηελ έθδνζε ηνπ λένπ λόκνπ 4782/2021
"Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία", πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαθήξπμεο ηεο
πξνκήζεηαο ζηηο λέεο δηαηάμεηο .
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΟΚΟΦΩΛΑ
Ανακαλεί ηελ ππ’αξηζ. 40/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ακσρώνει ηνλ
αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Καπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθώλ θαη
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην έηνο 2021» ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνύ, πξ/ζκνύ
168.769,68 €», πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηεο ζύκβαζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λένπ Νόκνπ 4782/2021 "Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία".
Τα έμνδα ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο πεξίιεςεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ Διιεληθό Τύπν, ζα βαξύλνπλ ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 57/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Γαληβίγκας Γεώργιος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάρης Γημήηριος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

