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ΑΔΑ: ΩΞΓΤΩΕΩ-5ΞΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό με αριθ.19/2018
υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ
ΘΕΜΑ: «Παράταςη προθεςμίασ υποβολήσ μελετών του φνθετου Αρχιτεκτονικοφ
διαγωνιςμοφ προςχεδίων και ανάθεςησ μελετών με τίτλο: «Ενςωμάτωςη του
χώρου παλαιών ςτρατιωτικών φυλακών ςτον αςτικό ιςτό ωσ κζντρο παροχήσ
αςτικών εξυπηρετήςεων» με (ΚΩΔ. ΟΠ 5001678)».
Αριθμόσ Απόφαςησ: 455/2018
Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 18-06-2018, ημζρα Δευτζρα και ώρα 11:00 ςυνιλκε
θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», φςτερα από
τθν αρικ.πρωτ.34723/3600/14-06-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ
αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν
βρζκθκαν παρόντα (7) μζλθ, ιτοι:
Παρόντα μζλη

Απόντα μζλη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Λιόντοσ Ιωάννθσ
2. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρίδων

Γιωτίτςασ Θωμάσ
Γιϊτθ Γεωργία
Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ
Νάςτοσ Δθμιτριοσ
Δοβανάσ Ελευκζριοσ
Μακόπουλοσ Νικόλαοσ
Βλζτςασ Βαςίλειοσ

Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ
Σκαμνζλοσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ
το ανωτζρω κζμα εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ κζμα του οποίου θ ςυηιτθςθ
αποφαςίςτθκε με κοινι ςυναίνεςθ όλων των παρευριςκομζνων μελϊν, ζκεςε
υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. Ορζςτθ Μπρίκου, θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Κφριοι Σφμβουλοι, ζχοντασ υπ’ όψθ:
1.
Το άρκρο 12 παρ. 1 τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με βάςθ το οποίο οι
εγγεγραμμζνοι εκπρόςωποι μποροφν να υποβάλουν με αίτθςι τουσ, τυχόν
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ερωτιματα για το Διαγωνιςμό μζςα ςτο πρϊτο τζταρτο τθσ χρονικισ περιόδου από
τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ζωσ τθν θμερομθνία παράδοςθσ.
2.
Τθν από 19 Απριλίου 2018 δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
18PROC002968389 2018-04-19) τθσ με αρικ.πρωτ. 21082/2093 17-04-2018
Προκιρυξθσ του Σφνκετου Αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ προςχεδίων και ανάκεςθσ
μελετϊν με τίτλο: «Ενςωμάτωςθ του χϊρου παλαιϊν ςτρατιωτικϊν φυλακϊν ςτον
αςτικό ιςτό ωσ κζντρο παροχισ αςτικϊν εξυπθρετιςεων».
3.
Το άρκρο 11 τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με το οποίο θ προκεςμία
υποβολισ των μελετϊν ορίηονταν ωσ θ 22/06/2018.
4.
Το άρκρο 12 παρ. 3 τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με βάςθ το οποίο
μετατίκεται θ θμερομθνία υποβολισ όςθ και θ κακυςτζρθςθ ςτθν δθμοςιοποίθςθ
των απαντιςεων ςτα ερωτιματα που κατατζκθκαν.
5.
Το γεγονόσ πωσ με βάςθ το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ (19-04-2018) ζωσ τθν παράδοςθ των μελετϊν (22-06-2018) είναι 64
θμζρεσ και άρα με βάςθ το άρκρο 12 παρ. 1 τθσ προκιρυξθσ, θ θμερομθνία
υποβολισ των ερωτιςεων είναι θ 04-05-2018 .
6.
Το γεγονόσ πωσ ζωσ και τθν 04-05-2018 είχαν εγγραφεί ςτο κατάλογο
εκπροςϊπων, μόλισ τζςςερεισ ενδιαφερόμενοι.
7.
Το με αρ.πρωτ.22974/2229/ 25-4-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν προσ τθν αρμόδια Δ/νςθ Μελετϊν και Ζργων
Αςτικϊν Αναπλάςεων του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ με το οποίο
ηθτικθκε να πραγματοποιθκεί θ κλιρωςθ των τεςςάρων (4) μελϊν τθσ επιτροπισ
κρίςθσ του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 12 παρ. 3 τθσ με αρ. πρωτ.
28604/11 απόφαςθσ ΥΠΕΚΑ και ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ 1 τθσ Προκιρυξθσ.
8.
Το γεγονόσ πωσ μζχρι ςιμερα δεν ζχει υπάρξει γραπτι απάντθςθ από το
Υπουργείο με τθν γνωςτοποίθςθ των τεςςάρων μελϊν τθσ επιτροπισ, και άρα δεν
μπορεί να ςυγκροτθκεί θ από τον νόμο και τθν προκιρυξθ επταμελισ κριτικι
επιτροπι, του διαγωνιςμοφ.
9.
Το άρκρο 8 παρ. 2 τθσ προκιρυξθσ με βάςθ το οποίο θ ςυγκρότθςθ τθσ
επιτροπισ ανακοινϊνεται τουλάχιςτον 20 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των μελετϊν.
10.
Το με αρ.πρωτ.24468/2310/2-5-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν προσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ του Υπουργείο Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ με το οποίο ηθτείται προζγκριςθ για παράταςθ.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ειςθγοφμαςτε τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ
παράδοςθσ των μελετϊν για τθν Δευτζρα 10 Σεπτεμβρίου.
Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε
υπόψθ τθσ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 .
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α').
4.Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018.
5.Τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
Ιωαννιτϊν κ. Ορζςτθ Μπρίκου.
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των μελετϊν του Σφνκετου
Αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ προςχεδίων και ανάκεςθσ μελετϊν με τίτλο:
«Ενςωμάτωςθ του χϊρου παλαιϊν ςτρατιωτικϊν φυλακϊν ςτον αςτικό ιςτό ωσ
κζντρο παροχισ αςτικϊν εξυπθρετιςεων» με (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001678) για τθν Δευτζρα
10 Σεπτεμβρίου 2018.
Η παροφςα απόφαςη ζλαβε αφξοντα αριθμό 455/2018.
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
(Ακολουθοφν υπογραφζσ)

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Πρόεδροσ
τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Θωμάσ Γιωτίτςασ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
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