ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 38/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ύστερα από την αριθμ.14353/11-12-2020
πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα
μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου
επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος
3. Σαρίδης ΄Αλκης
(Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)
2. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
3. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)

(αναπλ.μέλος )

Αριθ.Απόφ. 337/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών,
καθορισμό των όρων δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ–Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και συγκρότηση της επιτροπής του
διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ'
της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ'ι της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και
τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»
Στη συνέχεια απέστειλε την από 9-12-2020 εισήγηση της Προίσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Τεχνική Μελέτη, Σχέδιο Διακήρυξης με όρους δημοπράτησης Τεύχη Δημοπράτησης και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:
 τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
 την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών,

 τον καθορισμό των Όρων Δημοπράτησης
 τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού με το αποτέλεσμα κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ
του έργου με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ
ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Προϋπολογισμός: 823.000 € με 24% Φ.Π.Α. (663.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Πηγή χρηματοδότησης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Η εκτέλεση του έργου θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 63/7312.13 πίστωση του προύπολογισμού
του Δήμου.
Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια του από 15-12-2020 υπηρεσιακού σημειώματος της Προϊσταμένης
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η αναβολή
του θέματος , πρότεινε στα μέλη ν’ αναβάλουν τη συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια να προβεί η ΟΕ στον καθορισμό των όρων
δημοπράτησης του προαναφερομένου έργου.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ
τ.Α΄55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την
όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
4. Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των
μελών, διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη συμφώνησαν με την αναβολή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος, για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ 337/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

