
 

 
 

   
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Πρακτικού   14\2018   Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής . 

Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 25  του µηνός Ιουνίου   του έτους 2018 ηµέρα ∆ευτέρα     
και ώρα 10.00 π.µ   η Οικονοµική Επιτροπή   συνήλθε σε ∆ηµόσια  Συνεδρίαση  στο 
∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθµ. 7014/21-06-2018 πρόσκληση του 
Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της Επιτροπής   για την 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ:    Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου « Εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού». 

       

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  7 µελών 
ήταν.  
    Π   Α   Ρ  Ο   Ν    Τ   Ε   Σ                            Α   Π   Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 
                                                                                                   [ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ] 

1. Νικόλαος Καλαντζής  ως Πρόεδρος  της Επιτροπής              1. Μαρία Γάλλιου                   

2. Ζήκος  Ρεμπής                 Ως Τακτικό μέλος                           2. Αχιλλέας Ρίζος 

3. Καραπάνου Αναστασία     ./.  Αναπλ/κό  μέλος                        3. Θεοδώρα Ιατρού – Παπαϊωάννου                         

4. Δημήτριος Πάντος           ./.  Αναπλ/κό  μέλος                          4. Μενέλαος Γείτονας                                                                                                         

                                                                                                     5. Κωνσταντίνος Κατραχούρας 

  

  

Στην Συνεδρίαση  παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του ∆ήµου    
για την τήρηση των πρακτικών . 
ΘΕΜΑ      7ο  
Αριθµός Απόφασης   108/2018 
  Για  το    θέμα αυτό  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής      είπε  τα  

εξής :  

 Με την αρίθμ. 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τετραμελής 

επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Δημόσια Σύμβαση   για το έργο 

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ 

Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού»    αποτελούμενη  από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη   καθώς 

επίσης αποφασίσθηκε  να  συμμετέχουν : 

α) Ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους 

στο μητρώο της περίπτωσης στ' . του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

β) Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης  στ'. 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που υποδεικνύεται μαζί με το αναπληρωτή του, 
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από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο 

προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της 

Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο. 

Επειδή έως σήμερα δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος από το ΤΕΕ   καλούμαστε να μεταθέσουμε 

την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν για το έργο       

« Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ 

Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού» που ήταν καθορισμένη από τη  διακήρυξη  για την 26
η
 Ιουνίου 

2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της    τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010    (αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 

 Μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου « Εσωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ Θεσπρωτικού του Δήμου 

Ζηρού»  για την 4
η
 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10

η
 πρωινή στα Γραφεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα  , διότι ,  αν και εκπρόθεσμα είχε ζητηθεί από το ΤΕΕ 

να ορίσει εκπρόσωπο που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί το 

άνοιγμα των προσφορών την προκαθορισμένη ημερομηνία . 

 

  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 

  

Ο Πρόεδρος    

Νικόλαος Καλαντζής                                               Τα μέλη                     

                                                                  1.   Ζήκος  Ρεμπής                      

                                                                  2.   Αναστασία Καραπάνου  

                                                                  3.   Δημήτριος Πάντος 

  

  

Α Κ Ρ Ι  Β Ε Σ    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Καλαντζής 
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