
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.609/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 39/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 ΘΕΜΑ:ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  545/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ,  ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  «Σ016  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  »
   

       Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.27205/22-09-2017 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος       1.  Κωστούλας Βασίλειος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος        2.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
      4.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Παππάς Δημήτριος

  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση  της Τεχνικής  Υπηρεσίας,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής: 
 
  «...   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ 12/2017 μελέτη και

τα  τεύχη  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο  «Σ016  Επισκευές  Δημοτικών  Κτιρίων  Δ.Κ

Πρέβεζας », συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με  CPV

45453000-7 και αφορά εργασίες επισκευών και συντηρήσεων που θα εκτελεστουν σε Δημοτικά

κτίρια της Δ.Ε Πρέβεζας.    

Εισηγούμαστε:

 1)  Την Ακύρωση της Απόφασης 545/2017  της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των

τευχών δημοπράτησης των όρων διαγωνισμού του συγκεκριμένου έργου και την κατάρτιση νέας

Διακήρυξης με την συμμετοχή εργοληπτών για έργα κατηγορίας Η/Μ λόγω και των Ηλεκτρο-

Μηχανολογικών  εργασίων  (ΗΛΜ)  που  περιλαμβάνονται  στην  μελέτη  του  έργου  και  εκ
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παραδρομής  δεν  καλέσθηκαν  στην  Διακήρυξη  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  επιλογή

αναδόχου.

2)  Την  ματαίωση  του  διαγωνισμού  της  3/10/2017  και  την  επαναπροκήρυξη  του  με  νέους

τροποιποιημένους όρους όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων...»

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1) Ακυρώνει  την αρ. 545/2017 απόφαση περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης των
όρων  διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο  «Σ016  Επισκευές  Δημοτικών  Κτιρίων  Δ.Κ
Πρέβεζας », συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με
CPV 45453000-7 και αφορά εργασίες επισκευών και συντηρήσεων που θα εκτελεστούν σε
Δημοτικά κτίρια της Δ.Ε Πρέβεζας. 
2)  Εγκρίνει  την  κατάρτιση  νέας  Διακήρυξης  με  την  συμμετοχή  εργοληπτών  για  έργα
κατηγορίας  Η/Μ  λόγω  και  των  Ηλεκτρο-Μηχανολογικών  εργασιών  (ΗΛΜ)  που
περιλαμβάνονται  στην  μελέτη  του  έργου  και  εκ  παραδρομής  δεν  καλέσθηκαν  στην
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. 

      3) Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού της 3/10/2017 και την επαναπροκήρυξη του με 
      νέους τροποποιημένους όρους όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικών 
      επιχειρήσεων.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  609/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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