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ΑΠΟ Π Α  Μ Α

Σεο ππ΄ αξηζκ. 635/18 πξάμεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Διεπζίλαο από ηελ αξηζκ. 50ε ηεο 29-08-2018, ζπλεδξίαζε απηήο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10 θαη
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα απζεκεξόλ κε δεκνηηθό θιεηήξα ηελ 24ε-08-2018.

Θ Δ Μ Α 6ν
Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ λεώηεξεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξώλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηαγσληζκνύ Μειέηεο ¨ύληαμε ηνπνγξαθηθώλ
δηαγξακκάησλ Γήκνπ Διεπζίλαο» (αξ. 14 ηνπ Ν.2690/99)

Η Δπηηξνπή βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία επί 7 κειώλ,
Παξόληνο ηνπ Πξνέδξνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α. ΣΑΣΖ θαη ησλ
Σαθηηθώλ Μειώλ: Υαξ. Αλδξώλε, Μ. Μίρα, Μ. Βαζηιείνπ

Απόλησλ δε ησλ: Αζ. Γηνιέηε, Αζ. Μίιεζε, Γ. Ηιηόπνπινπ

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ιέγεη ηα εμήο:
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Δίλαη γλσζηό όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ.αξηζκ. 157/18 πξνεγνύκελε
απόθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο κειέηεο : « ύληαμε
Σνπνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ Γήκνπ Διεπζίλαο», όπνπ ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ
ππ.αξηζκ. 236/18 απόθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ ππ.αξηζκ. 1/2018 ηερληθή κειέηε πνπ
ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη θαζόξηζε σο ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ ηελ δηαδηθαζία
ηνπ ανοικηού μειοδοηικού ηλεκηρονικού
διαγωνιζμού
ηε ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ.αξηζκ. 478/18 απόθαζή ηεο
ελέθξηλε ηελ δαπάλε θαη δηέζεζε ηελ πίζησζε πνζνύ 24.756,12 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ
30.7413.0012 ζε βάξνο ηνπ ν.ε. 2018 θαη κε ηελ ππ’αξηζκ 546/2018 απόθαζε ηεο
θαηάξηηζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο γηα ηελ «ύληαμε Σνπνγξαθηθώλ
Γηαγξακκάησλ Γήκνπ Διεπζίλαο».
Η ελ ιόγσ δηαθήξπμε έιαβε αξηζκ. Πξώη. Οηθ. 9946/ 23- 07 - 2018 θαη ην πιήξεο
θείκελν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε Γηαύγεηα
ελώ ε πεξίιεςε απηήο δεκνζηεύηεθε ζηνλ ειιεληθό Σύπν θαζώο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ αξ. 16 ηεο ελ
ιόγσ δηαθήξπμεο θαη ηνηρνθνιιήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Μεγάξνπ.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ δηαθήξπμε ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ηελ 16/08/2018 εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 10 :00 πκ θαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε λα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 22/08/2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ,
Σελ 22/8/2018 εκέξα Σεηάξηε, ζην ρώξν ηνπ Γεκαξρείνπ Διεπζίλαο ζπλήιζε ζε
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Μειεηώλ, ε νπνηα
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.30/18 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
απνηεινύκελε από ηελ Πξόεδξν θα .ΜΔΗΝΣΑΝΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ, Πνιηηηθό Μεραληθό
Π.Δ (Τπάιιεινο ΤΓΟΜ Γήκνπ Διεπζίλαο) θαη ην Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο θ.
ΒΡΑΥΑΛΖ ΗΩΑΝΝΖ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Δ (Τπάιιεινο Σ.Τ Γήκνπ Διεπζίλαο),
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ
θαηαηέζεθαλ γηα ηνλ Γεκόζην Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκνύ ηεο Μειέηεο «ΤΝΣΑΞΖ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΗΝΑ»
Σν ηξίην ηαθηηθό Μέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΑΝΓΡΔΑ, Πνιηηηθόο
Μεραληθόο θαη ην αλαπιεξσκαηηθό Μέινο θ.ΔΦΔΡΛΖ ΑΠΑΗΑ, Πνιηηηθόο
Μεραληθόο (Δθπξόζσπνη ηνπ ΣΔΔ), νη νπνίνη νξίζηεθαλ κεηά από δεκόζηα
θιήξσζε ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 19209/6-8-2018 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ –
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ – Γ/ΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ –
ΣΜΖΜΑ
ΔΚΠΡΟΩΠΖΔΩΝ
θαη
εθιήζεζαλ
λνκίκσο,
κε
ην
ππ’

αξηζκ.πξση.10123/27-7-2018 έγγξαθν, δελ ζπκκεηείραλ ζην Γηαγσληζκό,
απνζηέιινληαο ην κελ ηαθηηθό κέινο κήλπκα κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
(email) ζηελ Γ/λζε Σ.Τ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο, ην δε αλαπιεξσκαηηθό κέινο κήλπκα
κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (SMS), δειώλνληαο θώιπκα ζπκκεηνρήο ζηνλ
πξναλαθεξόκελν Γηαγσληζκό.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Μειεηώλ
δελ πξνέβε ζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ
Γηαγσληζκνύ δηόηη δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξηίαο ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2690
(ΦΔΚ 45/Α/09-3-1999) άξζξν 13 & 14.
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ Μειεηώλ κε ην ππ’ αξηζκ Γ.Τ. 46/22-08-2018 έγγξαθό ηεο, εηζεγείηαη
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο απνθαζίζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο
ππ’αξηζκ.πξση.Οηθ.9946/23-07-2018 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Γεκόζηνπ Ζιεθηξνληθνύ
Γηαγσληζκνύ ηεο Μειέηεο «ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ
ΔΛΔΤΗΝΑ» θαζνξίδνληαο λεώηεξε εκεξνκελία, ιόγσ δηαπηζησζείζαο κε
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απαξηίαο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία
ζπλεδξίαζεο – {Ν.2690 (ΦΔΚ 45/Α/09-3-1999), άξζξν 14}.
Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεην όπσο ε νηθν0λνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην ηζρύνλ Ννκνζεηηθό πιαίζην πνπ
δηέπεη ηνλ Γηαγσληζκό, ηελ ππ’αξηζκ πξση. νηθ. 9946/ 23- 07 - 2018 Γηαθήξπμε, ην
ππ’ αξηζκ. πξση. 19209/6-8-2018 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ – ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ – Γ/ΝΖ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ
&
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
–
ΣΜΖΜΑ
ΔΚΠΡΟΩΠΖΔΩΝ, ην ππ’ αξηζκ.πξση.10123/27-7-2018 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο,
ην ππ’ αξηζκ Γ.Τ. 46/22-08-2018 έγγξαθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ Μειεηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ απηήο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Οηθ. 9946/23-07-2018
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ
ΜΔΛΔΣΗ, ιόγσ δηαπηζησζείζαο κε απαξηίαο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά
ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο – {Ν.2690 (ΦΔΚ 45/Α/09-3-1999),
άξζξν 14}, σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξώλ ηνπ Γεκόζηνπ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ ηεο Μειέηεο «ΤΝΣΑΞΖ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΗΝΑ» θαη θαζνξίδεη σο λέα
εκεξνκελία γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα
θαηαηεζνύλ ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό ηελ 18ε -09-2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα
10:00 πκ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 635/18
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Α. ΣΑΣΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Υ. ΑΝΓΡΩΝΗ
Μ.ΒΑΙΛΔΙΟΤ
Μ.ΜΙΥΑ

