
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.042/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

πγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ «Δπηζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ από 

ζπκβνπιή ηεο ΔΟ 17 (Υνπκληθό-ηηνρώξη-Ηβεξα δηα Ιεπθνηόπνπ & Γάθλεο) κε 

ηελ νδό πξνο Θαζηαλνρώξη». 

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 24ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.00κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.2800/19-03-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη. 
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ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

ην ππ’ αξηζκ. 55 Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο δεκνζηεύηεθε ε από 11 Καξηίνπ 2020 Πξάμε 
Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΛΠ) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο 

ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» (Α΄ 55).Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 
ηεο ΠΛΠ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζύγθιεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ 

δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ 
απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, πξνο ζπκκόξθσζε ησλ γεληθώλ νδεγηώλ πγηεηλήο. 

Ζ ζύγθιεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη είηε δηα πεξηθνξάο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 
67, παξ. 5 1 θαη 167, παξ. 12 ηνπ λ. 3852/2010, δει. κε έθδνζε πξόζθιεζεο από ηνλ Πξόεδξν, κε ηελ νπνία ζα 

πεξηγξάθεηαη ε δηα πεξηθνξάο ιήςε ηεο απόθαζεο, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ησλ δύν ηξίησλ ησλ κειώλ 
ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη ρώξα εθ ηεο δηάηαμεο ηεο ΠΛΠ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

αηηηνιόγεζή ηεο, αλαθνξηθά κε ηνλ θαηεπείγνλ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ, γηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία ε άκεζε 
ιήςε απόθαζεο θαη κε ηελ βάζηκε πηζαλνιόγεζε θηλδύλνπ εθ ηεο αλαβνιήο ιήςεο απόθαζεο. εκεηώλεηαη όηη νη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαθνηλώλνληαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ζηελ 
πξώηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 

 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Κε ηελ αξηζκ.29/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε καο εγθξίλακε ηνπο όξνπο ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ από 
ζπκβνπιή ηεο ΔΟ 17 (Υνπκληθό-ηηνρώξη-Ηβεξα δηα Ιεπθνηόπνπ & Γάθλεο) κε ηελ νδό 
πξνο Θαζηαλνρώξη» πξνϋπνινγηζκνύ 200.000€ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο 
όξνπο ηεο παξνύζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ θαη ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ 
ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ όπσο νξίδνληαη ζηε αξηζκ.2/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθε από ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο απόθαζεο.  

Θέησ ππόςε ζαο ην από 23-03-2020 απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ΚΖΚΔΓ 
(Σαπηόηεηα θιήξσζεο: mimed-ecb-a-2-id-aa-2020-03-23-09:00:00.000000) πνπ αθνξά ηνλ 
νξηζκό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξίπησζε ε’ παξάγξαθνο 8 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016 ΦΔΘ 147/Α΄) ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ από 
ζπκβνπιή ηεο ΔΟ 17 (Υνπκληθό-ηηνρώξη-Ηβεξα δηα Ιεπθνηόπνπ & Γάθλεο) κε ηελ νδό 
πξνο Θαζηαλνρώξη» θαηά ηελ νπνία θιεξώζεθαλ νη  

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
1. Γεκήηξηνο Παπαδάθεο ΠΔ Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ, Γήκνο Λέαο Είρλεο.  
2. Κόξθσ Σεθίδνπ ινηπνί ΣΔ Γήκνο εξξώλ.  
3. Διιε Θηδιάξε ΠΔ Κεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Τπνδηεύζπλζε Σερληθώλ έξγσλ Π.Δ. εξξώλ. 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:  
1. Διηζάβεη-Καξία Αξβαληηάθε ΠΔ Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ, Γήκνο εξξώλ.  
2. Υξήζηνο ακαξάο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζώλ εξξώλ. 
3. Αιέμαλδξνο Σζάκεο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζώλ εξξώλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

  

ΑΔΑ: ΩΙΤΤΩ9Β-ΘΧΔ



 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

πγθξνηεί ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ από ζπκβνπιή 

ηεο ΔΟ 17 (Υνπκληθό-ηηνρώξη-Ηβεξα δηα Ιεπθνηόπνπ & Γάθλεο) κε ηελ νδό πξνο 
Θαζηαλνρώξη» πξνϋπνινγηζκνύ 200.000€ όπσο απηό πξνέθπςε κε ην από 23-03-2020 

απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ΚΖΚΔΓ (Σαπηόηεηα θιήξσζεο: mimed-ecb-a-

2-id-aa-2020-03-23-09:00:00.000000) πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνύ (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξίπησζε ε’ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 

4412/2016 ΦΔΘ 147/Α΄) θαηά ηελ νπνία θιεξώζεθαλ νη  

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
1. Γεκήηξηνο Παπαδάθεο ΠΔ Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ, Γήκνο Λέαο Είρλεο.  
2. Κόξθσ Σεθίδνπ ινηπνί ΣΔ Γήκνο εξξώλ.  

3. Διιε Θηδιάξε ΠΔ Κεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Τπνδηεύζπλζε Σερληθώλ έξγσλ Π.Δ. εξξώλ. 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:  
1. Διηζάβεη-Καξία Αξβαληηάθε ΠΔ Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ, Γήκνο εξξώλ.  
2. Υξήζηνο ακαξάο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζώλ εξξώλ. 
3. Αιέμαλδξνο Σζάκεο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζώλ εξξώλ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 042/2020 

Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΙΤΤΩ9Β-ΘΧΔ
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