
                                                                                            

  
   
  

 

              
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                        Αρ.Απόφασης:110/2020 
                                                                                         Αρ.Πρωτ:6632 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό  30/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής    του    Δήμου Κισσάμου. 
 

   Σήμερα, στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους  2020 ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Κισσάμου και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων  
των μέτρων  αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επι-
τροπή ύστερα από την 6469/20-7-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με α-
ποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη από-
φασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
…………….. 

 
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα παρακά-
τω έξι (6)  μέλη:  
                                                                                                                                                                                                                 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ   
 
   1. Μυλωνάκης Γεώργιος                    Πρόεδρος                                              
   2 .Σταθάκης Θεόδωρος                Αντιπρόεδρος                            
   3. Χριστουλάκης Θεόφιλος                   Μέλος                                   
   4. Κελαιδής Ιωάννης                             Μέλος                                                                                     
   5. Χαχλάκης Γεώργιος                          Μέλος                         
   6. Μαυροδημητράκης Σπύρος              Μέλος                                
                                                                                                          1. Ψαράκης Νεκτάριος  Μέλος  
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον  Φωτεινόπουλο Βασίλη  υπάλληλο του Δήμου. 
 
  Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο κ.Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
   
Ο κ.Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το μέλος κ. Ψαράκης Νεκτάριος απουσιάζει δικαιολογημένα. 
   

              
      Πριν την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ο-
μόφωνα τη συζήτηση ως επειγόντων , προ ημερήσιας διάταξης και των παρακάτω θεμάτων: 
       

1.Ανάκληση της υπ.αρ.108/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. < Εγκριση συνο-
πτικού διαγωνισμού για <Προμήθεια ενός καινούργιου  μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα>. 

         ………………….. 
 
    O κ.Πρόεδρος εισηγούμενος  το πρώτο προ ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επι-
τροπής τα παρακάτω: 
     

         

Θέμα: Εισήγηση για αναγκαστική ματαίωση διαδικασίας διακήρυξης συνοπτικού διαγωνι-

σμού. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κισσάμου 108 

κατά την 15-07-2020, αναρτήθηκε η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ενός μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με Αρ. πρωτ. 6333 κατά την 16-07-2020. 
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Εισηγούμαστε την απόσυρση του θέματος και τη ματαίωση του διαγωνισμού,  προκειμένου να 

γίνει διόρθωση σε δύο λάθη που διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων στην μελέτη με τίτλο: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ” και στη συνέ-

χεια να γίνει  επαναπροκήρυξη του ανωτέρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του 

μηχανήματος. Αναφερόμενοι στις διορθώσεις παραθέτουμε: 

 Λάθος αναφορά στην περίληψη της τεχνικής περιγραφής για τον συνοδευμένο εξοπλι-

σμό και συγκεκριμένα για 3 κάδους εκσκαφής με διατομές 305mm, 610mm και 

750mm αντιστοίχως (σελ 2), ενώ στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων πε-

ριγράφεται ένας κάδος εκσκαφής πλάτους 450mm περίπου (σελ 4), το οποίο είναι και 

το ενδεδειγμένο. 

 Η βασική αναφορά στην εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά σε 1 χρόνο τόσο στο τεύ-

χος τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων όσο και στο τεύχος ειδικής συγγραφής υπο-

χρεώσεων, εκτός από ένα σημείο όπου παραβλέφθηκε ότι αναφερόταν ως 2 χρόνια 

(σελ. 10) 

 

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

                     Στυλιανός Σκανδαλάκης                                                         Καμόντου Ελένη 
                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
                                                                                                             ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 
 
 
   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   110 
 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα παραπάνω  αφού έλαβε υπόψη της τo άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και 
διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δεν υπήρξε αντίρρηση 
 
                                                              Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 

1. Ανακαλεί στο σύνολό της την υπ.αρ.108/2020 απόφασή της και ματαιώνει το συνοπτικό διαγωνι-
σμό με τίτλο «Προμήθεια (1) ενός καινούργιου μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα» (σχετική η υπ’ 
αρ. 6333/16-7-2020 Διακήρυξη). 

2. Με  απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί εκ νέου στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για <Προμήθεια ενός καινούργιου μικρού ερπυστριοφόρου εκ-
σκαφέα>. 

 
 

 
         Ακριβές απόσπασμα                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 (υπογραφές) 
 
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
    

ΑΔΑ: ΩΑΠΗΩΕΖ-Δ7Ν



                                                                                            

  
   
  

 

    
 
  
 
 
  
  
    
  
 
 
  
 
 

ΑΔΑ: ΩΑΠΗΩΕΖ-Δ7Ν


		2020-07-24T11:20:01+0300
	Athens




