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Από το υπ΄ αριθμόν 15/18-10-2019
πρακτικό συνεδριάσεων Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης

Περίληψη θέματος
«Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού
του έργου: Αποκατάσταση αγροτικού
δρόμου από Ψήνα προς Σμολίτσα» και
επανάληψη του διαγωνισμού»

Στην Αγία Κυριακή και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης, σήμερα την
18ην του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και
ώρα 11,00 π.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Δωδώνης μετά από την με αριθμό 8104/437/14-10-2019 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
και δόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και
στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, ,για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών
της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν στη συνεδρίαση
τέσσερα (4) μέλη άρα υπάρχει η από το Νόμο νόμιμη απαρτία, ήτοι :
Παρόντες
Απόντες
1. Ντακαλέτσης Χρήστος (Πρόεδρος)
1. Βασιλείου Πέτρος (Αντιδήμαρχος
2.Θεοχάρης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2. Κατσανάκης Κων/νος ( Μέλος)
3 Νικόλαος Λώλος (Αντιδήμαρχος)
3. Βλάχος Γεώργιος (μέλος)
4.) Σπύρου Δημήτριος Μέλος (Μέλος)
οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και
κλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας Παρθενία
Λέφα για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97 Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ).
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος
το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Όπως σας είναι γνωστό με την υπ΄αριθμ. 111/2019 προηγούμενη απόφασή μας
καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου :
«Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμόλιτσα» προϋπολογισμού
40.000,00€ και ορίστηκε ημέρα δημοπρασίας η 08-10-2019 ημέρα Τρίτη .
Από την Επιτροπή διαγωνισμού μας διαβιβάστηκε η με αριθμ. Πρωτ.8058/11-102019 πράξη διαβίβασης πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμόλιτσα» από το οποίο προκύπτει ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ 1α του Ν. 4412/2016 η διαδικασία
του διαγωνισμού απέβη άγονη λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου…. «Αν, για λόγους ανωτέρας
βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
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αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς
φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων».
Με απόφασή μας θα πρέπει να επικυρώσουμε το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού και να
ορίσουμε νέα ημερομηνία διαγωνισμού και προτείνω
ημερομηνία νέου διαγωνισμού την 29-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις των άρθρων και 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ θ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα,
- την υπ’ αριθ. 69/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκρισης μελέτης του
ανωτέρω έργου
- την με αριθ.5/2019 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Δωδώνης
- την εξειδικευμένη πίστωση 40.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.242 που αφορά
το ανωτέρω έργο
- την απόφαση 24/2019 της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού
- την 303/09-07-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
-την 111/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ. Πρωτ 8058/11-10-2019 πράξη διαβίβασης πρακτικού Ι της Επιτροπής
διαγωνισμού, τις ανάγκες του Δήμου και την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την έγκριση του υπ’ αριθ. Ι/08-10-2019 πρακτικού
της επιτροπής
διαγωνισμού , που αφορά το έργο : «Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από
Ψήνα προς Σμόλιτσα».
2.
Την Επανάληψη του διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση αγροτικού
δρόμου από Ψήνα προς Σμόλιτσα» στις 29-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
10,00π.μ
H παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2019
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε,
υπογράφεται, ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τα μέλη
( Τ.Υ.Σ)
( Τ.Υ)
Ακριβές αντίγραφο
Ακολουθούν υπογραφές (3)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
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