ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΘΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 09/2022 ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Πξεζπώλ ζηηο 19 Αππιλίος 2022.
ΑΡ. ΑΠ. : 66/2022

Πεπίληψη: «Καθοπιζμόρ ηπόπος και όπων δημοππάηηζηρ ηος έπγος με
ηίηλο: «ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΘΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ
ΟΘΚΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ», πποϋπολογιζμού 3.467.741,94
Εςπώ (Πλέον Φ.Π.Α.24%)».

ηνλ Λαηκό, ζήκεξα 19-04-2022, εκέξα Μεγάιε Σξίηε θαη ώξα 10:00΄ ζην Γεκαξρηαθό
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ (ιόγσ COVID-19)
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ, ύζηεξα από ηελ 1372/09/15-042022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη κέιε (6) κέιε:
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ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Σξάζηαο Άγγεινο (Μέινο)
Παζραιίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
Σζέπαο Βαζίιεηνο (Αληηπξόεδξνο)
Νηθνιάνπ Λάδαξνο (Μέινο)
Πνπ δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ θαη θιήζεθαλ
ηεξγίνπ Γεώξγηνο (Μέινο)
λόκηκα
Μαλνύξεο Κσλ/λνο (Μέινο)
Σξάζηα Έιιε (Μέινο)

ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόλ θαη ν Γεκνηηθόο ππάιιεινο Αλαζηάζηνο Μηραειίδεο, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο. Δ., θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο
ζπλεδξίαζεο είπε ηα παξαθάησ:
ύκθσλα κε ηελ πεξ. i ηνπ εδ. ζη ηεο παξ.1 ηνπ αξζξ. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε
θαη ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη
θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Με ηελ αξηζ. 59/2021 απόθαζε ηεο Ο.Δ. εγθξίζεθε ε κειέηε θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 157/2021 απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, έγηλε ε απνδνρή θαη έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο.
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαινύληαη λα θαζνξίζνπλ ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ,
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ Α’ 108).
Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4782/2021 (ΦΔΚ Α’ 108) θαη ηζρύνπλ
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. iεδ. ζη παξ.1 αξ. 72 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη
3. Σελ αξηζ. 59/2021 απόθαζε Ο.Δ.
4. Σελ αξηζ. 157/2021 απόθαζε Ο.Δ.
5. Σελ αξηζ. πξση. 1224/06-04-2022 (ΑΓΑ: ΩΝΡΥΩΞ8-9ΩΘ) Απόθαζε Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο
6. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
1

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δγθξίλεη θαη Γηαθεξύζζεη ηελ κε ανοικηή διαδικαζία επηινγή αλαδόρνπ (κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Δ..Η.Γ.Η..) θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
«ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΘΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΘΚΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΠΡΕΠΩΝ», Εκηιμώμενηρ αξίαρ 3.467.741,94 Εςπώ (Πλέον Φ.Π.Α. 24% ). Σν έξγν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Π.Ε.Π. ΔΤΣΘΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 20214-2020» κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην Δ.Σ.Π.Α θαη Δζληθνύο Πόξνπο (ΚΩΓ.
ΔΡΓΟΤ: 5107695) θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ ΚΑ: 30.7312.07 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022
θαη 2023 ηνπ Γήκνπ.
Β. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ απνηππώλνληαη ζην ζρέδην
ηεο 04/2022 δηαθήξπμεο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο.
Γ. Αλαζέηεη ζηνλ Γήκαξρν ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 66/2022.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Παζραιίδεο Παλαγηώηεο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΑ ΜΔΛΗ
1.
1. Σζέπαο Βαζίιεηνο (Αληηπξόεδξνο)
2. Νηθνιάνπ Λάδαξνο (Μέινο)
3. ηεξγίνπ Γεώξγηνο (Μέινο)
4. Μαλνύξεο Κσλ/λνο (Μέινο)
5. Σξάζηα Έιιε (Μέινο)
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