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Αριθ. Απόθ. 8/2020
ΑΠΟΠΑΛΑ

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 1/31-01-2020 ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής.
ΘΕΛΑ: «σγκρόηηζη επιηροπής διενέργειας ηλεκηρονικών κληρώζεων για ηην απ’ εσθείας
ανάθεζη έργων, μελεηών, σπηρεζιών (ΙΗΙ) ηοσ Δήμοσ Μιζύροσ για ηο έηος 2020».
ην Καλδξάθη Ληζύξνπ, ζήκεξα, 31-01-2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ
518/31-01-2020 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ληζύξνπ γηα λα ιάβεη απόθαζε ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα 7 κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ:
1.
2.
3.
4.
5.

Παρόνηες
Θνξσλαίνο Υξηζηνθήο, Πξόεδξνο
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνύιαο
Γήκεηξα Θαθεηδεδάθε
Ησάλλεο Σξηαληαθύιινπ

Απόνηες
1. Γηαθνκηράιεο Υαξάιακπνο
2. Θαηζηκαηίδνπ Άλλα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν επηά κειώλ ήηαλ παξόληα πέληε κέιε ν πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλαθεξόκελνο ζην 8Ο ζέκα, ιέεη ηα παξαθάησ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 118, παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016:
«Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ
επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ε θάζε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 δεκνζηεύεη, κία θνξά θαη' έηνο θαη γηα δηάζηεκα είθνζη εκεξώλ,
πξόζθιεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιόγσλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ/κειεηώλ. ηελ
πξόζθιεζε, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα πιεξνύλ απαηηήζεηο
εηδηθήο ηερληθήο ηθαλόηεηαο, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο θαηαιόγνπο. ηνπο θαηαιόγνπο εγγξάθνληαη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ελδηαθεξόκελνπο, δηαθνξεηηθά ν θαηάινγνο δελ ηζρύεη.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ δηελεξγείηαη δεκόζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε από επηηξνπή πνπ
νξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κεηαμύ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν. Ζ
ζύκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηνλ αλάδνρν πνπ αλαδεηθλύεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ζρεηηθή αλαγγειία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο
θιήξσζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζύκβαζεο (πνζό ζύκβαζεο, αλάδνρνο θιπ), ε νπνία απνζηέιιεηαη πξνο
δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ ππνγξαθή. Ζ
εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ην αλώηαην όξην ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ. Κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο δηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ θαηάινγν ηεο
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο επόκελεο θιεξώζεηο ηνπ έηνπο.
Κε βάζε ηελ παξνύζα δηάηαμε κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ από θάζε αλαζέηνπζα αξρή θαη' έηνο, κία ή
πεξηζζόηεξεο ζπκβάζεηο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη πνζνζηνύ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ
πηζηώζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη' έηνο, γηα αλάζεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο
ηερληθώλ θαη ινηπώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, αληίζηνηρα. πκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη θαηά παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα….
Θαη' εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε νξεηλώλ ή λεζησηηθώλ δήκσλ, θαη όηαλ έπεηηα από ηε ζρεηηθή
πξόζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δελ είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε θαηαιόγνπ κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3)
νηθνλνκηθνύο θνξείο, ηόηε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
ζύκβαζεο έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ ρσξίο
θιήξσζε.».

ΑΔΑ: 6ΦΦΤΩΚΜ-ΚΜΓ
Δπίζεο, κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπ. Τπνδνκώλ & Κεηαθνξώλ ΓΛγ/νηθ 15299/ΦΛ 466/02.03.2017 (ΦΔΘ
900/17.03.2017 ηεύρ. Β'), νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθώλ θιεξώζεσλ. Κεηαμύ άιισλ ζην αξ.
4, παξ4.1-4.2, αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο:
«1. Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο είλαη λα έρεη νξηζηεί δηκειήο ή ηξηκειήο
Δπηηξνπή ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή θιήξσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή
δύλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα νξίζεη κία Δπηηξνπή θαη' έηνο.
2. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά από ηνλ ρξήζηε ηνπ Θ.Ζ..Θ. πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη κέινο
ηεο Δπηηξνπήο θιήξσζεο πνπ έρεη νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηόπν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα
πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ ζρεηηθή Αλαθνίλσζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη
ηερληθόο ππάιιεινο θαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.»
Ο Γήκνο Ληζύξνπ δελ δηαζέηεη ηερληθό πξνζσπηθό ΠΔ ή ΣΔ θαηεγνξίαο θαη γη απηό αηηεζήθακε από
ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ λα καο δηαζέζεη δύν ππαιιήινπο ηεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
Κε ην αξ. ΓΣΔ 264/23.01.2020 έγγξαθό ηεο, ε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ,
δηαζέηεη δύν ηερληθνύο ηεο ππαιιήινπο (έλα βαζηθό θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο) γηα ηε ζπγθξόηεζε
ηεο Δπηηξνπήο ΘΖΘ ηνπ Γήκνπ Ληζύξνπ γηα ην έηνο 2020.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα
ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:

-

Σν άξζξν 118, παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016.

-

Σελ απόθαζε αξ. 94/2018 ηνπ Γ Ληζύξνπ.

Σελ απόθαζε ηνπ Τπ. Τπνδνκώλ & Κεηαθνξώλ ΓΛγ/νηθ 15299/ΦΛ 466/02.03.2017 (ΦΔΘ
900/17.03.2017 ηεύρ. Β').
Σν κε ην αξ. ΓΣΔ 264/23.01.2020 έγγξαθν ηεο, ε Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο ΠΛΑ.
Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απεπζείαο αλαζέζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ

Οξίδεη ηξηκειή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθώλ Θιεξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 118, παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, γηα ην
2020, απνηεινύκελε από ηνπο:
Σαθηηθά κέιε
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΜΤΛΟ
ΠΤΡΟΠΟΤΙΟ
ΚΖΛΑ
ΓΔΡΑΘΙΖ

ΟΜΟΛΑ
ΦΗΙΗΠΠΟ ΛΔΘΣΑΡΗΟ
ΛΔΘΣΑΡΗΑ
ΑΛΣΩΛΗΟ

ΙΚΑΔΟ-ΕΘΔΘΙΟΣΗΣΑ
ΠΔ1-Γ/ΘΟΤ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ
ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΘΣΩΛ

ΘΔΘΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ-ΥΡΖΣΖ
ΚΔΙΟ-ΥΡΖΣΖ
ΚΔΙΟ-ΥΡΖΣΖ

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΜΤΛΟ
ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΛΖ
ΘΔΣΔ
ΘΑΡΗΘΖ

ΟΜΟΛΑ
ΚΑΡΗΑ
ΑΛΛΑ
ΘΤΡΗΑΘΟ

ΙΚΑΔΟ-ΕΘΔΘΙΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ
ΠΔ ΠΟΙ. ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ

ΘΔΘΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ-ΥΡΖΣΖ
ΚΔΙΟ-ΥΡΖΣΖ
ΚΔΙΟ-ΥΡΖΣΖ

Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζ. 8/2020
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΡΗΣΟΦΖ Η. ΘΟΡΩΛΑΗΟ

σζηό Απόζπαζκα
Λίζπξνο 31-01-2020
Ζ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ
ΘΔΣΔ ΑΛΛΑ

ΣΑ ΛΕΚΗ
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνύιαο
Γήκεηξα Θαθεηδεδάθε
Ησάλλεο Σξηαληαθύιινπ

