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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 17/2022 ηεο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο κειέηεο ηεο «Ναπαγνζσζηηθήο θάιπςεο
πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γήκνπ θνπέινπ 2022», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
64.988,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ηνπ ηξόπνπ δηελέξγεηάο ηεο (κε
αλνηθηό δεκόζην ειεθηξνληθό δηαγσληζκό) θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο
ηνπ δηαγσληζκνύ»
ηε θόπειν, ζήκεξα, ηελ 13ε ηνπ κελόο Μαΐνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
10:30, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα
ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) κέιε θαηά ηελ έλαξμή ηεο, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο, ΑληηπξόεδξνοΑληηδήκαξρνο
2. Βαθίλεο Νηθόιανο, Αληηδήκαξρνο
3. Κνπθνξίλε-Φύβγα ηακαηνύια
4. Δπζηαζίνπ Ισάλλα (αλαπιεξώηξηα άββαΓθόιηα Μαξίαο)

ΑΠΟΝΣΔ
1. Πεξίζζεο ηακάηηνο, ΠξόεδξνοΓήκαξρνο
2. Παηζήο Ρεγίλνο
3. Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γνύια Γεώξγην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.
Σεο ζπλεδξίαζεο πξνήδξεπζε, ιόγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γεκάξρνπ, ν
Αληηπξόεδξνο θ. Βνύιγαξεο, ν νπνίνο πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο
Γηάηαμεο αλέθεξε όηη θέξεη πξνο ζπδήηεζε εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηέζζεξα (4) ζέκαηα
θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα, ήηνη ηελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ηελ έγθξηζε
ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο, ηελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο
λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο θαη απνδνρή δσξεάο κηθξνηζίπ γηα αδέζπνηα δώα θαη θάιεζε ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Σα κέιε ΟΜΟΦΧΝΑ έθξηλαλ όηη ηα ζέκαηα έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη πξέπεη λα
ζπδεηεζνύλ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 3ν
ζέκα Δθηόο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη αλέθεξε ηα εμήο:
Με ην αξ. πξση. 2623/12-05-2022 έγγξαθό ηνπ, ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
εηζεγείηαη ηα εμήο:
«ύκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ. ζ θαη ηδ ηνπ Ν.3852/2010: «[…]ζ) ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή
θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, γηα έξγα, κειέηεο,
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πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο
θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή δεκόζηνπο
ππαιιήινπο. ηδ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ,
ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε. […]»
ύκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
θαζνξίδνπλ ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ, ησλ ππεξεζηώλ ή ησλ αγαζώλ
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61».
ύκθσλα κε ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ
νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 26 & 27 (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) 2. ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο».
Ο Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ ζηηο
πνιπζύρλαζηεο παξαιίεο «Πάλνξκνο» θαη «Μειηά» θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από
01/06/2022 έσο θαη 30/09/2022 ζπλέηαμε ηελ αξηζκ.8/2022 κειέηε κε ηίηιν
«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΚΟΠΔΛΟΤ
2022», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 64.988,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.
Καηά ηελ ζύληαμε ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2022 εγγξάθεθε πίζησζε
65.000,00 € ζηνλ Κ.Α. 10-6142.005 κε ηίηιν «Ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε λαπαγνζσζηηθνύ
έξγνπ», κέξνο ηεο νπνίαο ζα δηαηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ έξγνπ έηνπο
2022 θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο.
Μεηά ην αξηζκ. 2614/12-05-2022 (ΑΓΑΜ:22REQ010535031) πξσηνγελέο αίηεκα θαη ην
αξηζκ. 2626/12-05-2022 ηεθκεξησκέλν αίηεκα εθδόζεθε ε αξηζκ. 2621/12-05-2022
απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΦΓΙΠΧ1Γ-Υ5Γ θαη ΑΓΑΜ:22REQ010537075 σο
εγθεθξηκέλν αίηεκα θαη απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ε δηάζεζή ηεο θαη ε
δέζκεπζή ηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.
Με ηελ αξηζκ. 19/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
(ΑΓΑ:6ΠΗΦΧ1Γ-92Χ) ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ
ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ έηνπο 2022. Η ελ ιόγσ
επηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο ελ ιόγσ παξνρήο ππεξεζίαο έσο
ηελ νινθιήξσζή ηεο.
Παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο κειέηεο
ηεο πξναλαθεξζείζαο παξνρήο ππεξεζίαο, ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζήο ηεο
(αλνηθηόο δεκόζηνο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο) θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ
δηαγσληζκνύ».
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ
Απνθαζίδεη ΟΜΟΦΧΝΑ
Α. Δγθξίλεη ηα ηεύρε ηεο αξηζκ. 8/2022 κειέηεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν
«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΚΟΠΔΛΟΤ
2022», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 64.988,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ηα
νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο..
Β. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ
ΠΑΡΑΛΙΧΝ
ΓΗΜΟΤ
ΚΟΠΔΛΟΤ
2022»
ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 64.988,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% κε αλνηθηό δεκόζην
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ειεθηξνληθό δηαγσληζκό.
Γ. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην ζρέδην,
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο.

πνπ απνηειεί

Γ. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ έηνπο 2022, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 19/2022
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ (ΑΓΑ:6ΠΗΦΧ1Γ-92Χ) ζα
δηελεξγήζεη ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο ελ ιόγσ παξνρήο ππεξεζίαο έσο ηελ
νινθιήξσζή ηεο.
-Η Απόθαζε ειήθζε κε ηέζζεξηο (4) ζεηηθέο ςήθνπο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 92/2022
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
θόπεινο, 13.05.2022
Ο Πξόεδξνο & α.α.
Ο Αληηπξόεδξνο
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗ
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