
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 660/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 56/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Σύσταση  επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ018 Επισκευή και 
            συντήρηση  δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας»
    

 Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  22 Νοεμβρίου  2018  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.24493/16-11-2018  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.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.    Κωστούλας Βασίλειος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.   Παππάς Δημήτριος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος 4.   Κακιούζης Χαράλαμπος
      5.  Πανταζής Νικόλαος  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ.Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πρέβεζας (Ιωαν.Καμπέρης) που έχει ως εξής:  
  «.....Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ 59/2018 μελέτη και
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων
δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με
CPV 4112000-8.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «....ε) με την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυ-
ρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές....».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. Τις διατάξεις του N. 4555/18 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι» 
4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει 
5. Την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης Υπουργού Υποδομών  και Μεταφο-

ρών περί Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστημονικών  υπηρεσιών  (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της  παρ.  8.(η)  του  άρθρου  221 του  ν.
4412/2016.

6. Την αρ 549/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζα περί κατάρτισης τεχνι-
κού προγράμματος έτους 2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2018 & ΣΑΤΑ 2019 στον
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 & 2019 με ΚΑ 02.30.7331.662 

8. Την αρ 59/2018 μελέτη του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

9. Την αρ. πρ. 23964/09-11-2018 ανακοίνωση περί διενέργειας κλήρωσης στο ΜΗΜΕΔ
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10.Το  από  15/11/2018  αποτέλεσμα  κλήρωσης  δια  μέσω της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας
ΜΗΜΕΔ για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου

Εισηγούμαστε

    Την σύσταση της τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου
Πρέβεζας», που προέκυψε με βάση το από 15/11/2018 αποτέλεσμα ηλεκτρονικής δημόσιας
κλήρωσης  δια μέσω του ΜΗΜΕΔ,  σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8α του Ν.4412/2016
αποτελούμενη από τους:
 Τσουμάνη Νικόλαο πολ. μηχανικό, υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας  ως πρόεδρο,
 Πρασσά Ιφιγένεια χημ. μηχανικό υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας
 Βασιλειάδη Μαρία πολ. μηχανικό,  υπάλληλο Περιφέρειας Ηπείρου 

          με αναπληρωματικά μέλη του κάτωθι υπαλλήλους
 Μπούκα Αλέξανδρο μηχανολόγο μηχανικό,  υπάλληλο ΤΕΙ Ηπείρου
 Ανδρέα Σταύρακα γεωπόνο,  υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας
 Νικόλαο  Καραθανάση  πολ.μηχανικό,  υπάλληλο  Υπουργείου  Υποδομών  και

μεταφορών.» . 

       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 αρ.549/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ  ΨΡ1ΕΩΞΧ-ΦΨΤ) 
 την εισήγηση  της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Εγκρίνει  την   σύσταση  της  τριμελούς  Επιτροπής  διεξαγωγής  ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου  με τίτλο «Σ018 Επισκευή και  συντήρηση δημοτικών
κτιρίων  δήμου  Πρέβεζας»,  που  προέκυψε  με  βάση  το  από  15/11/2018  αποτέλεσμα
ηλεκτρονικής δημόσιας κλήρωσης δια μέσω του ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8α του
Ν.4412/2016 αποτελούμενη από τους:

 Τσουμάνη Νικόλαο πολ. μηχανικό, υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας  ως πρόεδρο,
 Πρασσά Ιφιγένεια χημ. μηχανικό υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας
 Βασιλειάδη Μαρία πολ. μηχανικό,  υπάλληλο Περιφέρειας Ηπείρου 

          με αναπληρωματικά μέλη του κάτωθι υπαλλήλους
 Μπούκα Αλέξανδρο μηχανολόγο μηχανικό,  υπάλληλο ΤΕΙ Ηπείρου
 Ανδρέα Σταύρακα γεωπόνο,  υπάλληλο  Δήμου Πρέβεζας
 Νικόλαο Καραθανάση πολ.μηχανικό, υπάλληλο Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών.

,     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 660/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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