
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. : 12/2021 πρακτικό της συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου 

Αριθμός Απόφασης : 59/2021

ΘΕΜΑ  : «Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ  -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ»  λόγω τεχνικού σφάλματος και επαναδημοπράτησή του»

    Στην Κάρυστο  σήμερα, στις 24 του μηνός Μαρτίου του έτους

2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του

Δήμου  Καρύστου  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή  του  Δήμου  Καρύστου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.

πρωτ.:2505/24-03-2021  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75

παρ.6  του  Ν.3852/2010  περί  κατεπείγουσας  συνεδρίασης,  με

αναγραφή  στην  πρόσκληση  των  λόγων  του  κατεπείγοντος  για

συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

Στη συνεδρίαση επίσης  προσκλήθηκε  ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος

Ελευθέριος.

         Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά

(7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.  ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

3. ΒΕΡΟΥΧΗ –ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

4. ΧΟΥΝΤΑΣΗ – ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1.  ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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5. ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΛ.

6. ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  υπάλληλο  του  Δήμου,  Πετρή

Ευσταθία .

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το
αρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ της 11ης-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α – λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού).

    
    Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν τη συζήτηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τους λόγους που καθιστούν την συνεδρίαση αυτή
κατεπείγουσα, επειδή το υπό ανάθεση έργο είναι επείγουσας και εξέχουσας σημασίας για τον
Δήμο Καρύστου  και  η  αρχή  χρηματοδότησης  έχει  θέσει  δεσμευτικές  προθεσμίες  για  την
υλοποίησή του.    
          Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.

3852/2010   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

        Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης .

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
θέτει  υπ’  όψιν  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  ανάγκη  ματαίωσης  του
διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ  -  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ
158747 λόγω τεχνικού σφάλματος και την επαναδημοπράτησή του με τους
ίδιους όρους κατόπιν σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών σε
δέκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το
άρθρο  121  του  ν.  4412/2016,  επειδή  ο  αρχικός  διαγωνισμός  είχε
συμμορφωθεί με τις ελάχιστες απαιτούμενες εκ του νόμου προθεσμίες, όλοι οι
ενδιαφερόμενοι  είχαν  λάβει  γνώση  των  όρων  αυτού,  οι  όροι  του
επαναδημοπρατούμενου διαγωνισμού δε διαφοροποιούνται από τους όρους
του  αρχικού  διαγωνισμού,  το  υπό  ανάθεση  έργο  είναι  επείγουσας  και
εξέχουσας σημασίας για τον Δήμο Καρύστου και η αρχή χρηματοδότησης έχει
θέσει δεσμευτικές προθεσμίες για την υλοποίησή του.    
 

   Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση του

Προέδρου  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  ,  ύστερα  από  διαλογική

συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  :

    Τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ  -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 158747 λόγω τεχνικού σφάλματος.
  Την επαναδημοπράτησή του διαγωνισμού με  τους ίδιους όρους κατόπιν
σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών σε δέκα ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.
4412/2016 επειδή ο αρχικός διαγωνισμός είχε συμμορφωθεί με τις ελάχιστες
απαιτούμενες εκ του νόμου προθεσμίες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν λάβει
γνώση των όρων αυτού, οι όροι του επαναδημοπρατούμενου διαγωνισμού δε
διαφοροποιούνται από τους όρους του αρχικού διαγωνισμού, το υπό ανάθεση
έργο είναι επείγουσας και εξέχουσας σημασίας για τον Δήμο Καρύστου και η
αρχή χρηματοδότησης έχει θέσει δεσμευτικές προθεσμίες για την υλοποίησή
του.    
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονόμου Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκιβίσης Ζαφείρης

Βερούχη - Λεμονιά Μαρία

Χουντάση- Κανέλλου Μαρία

Ζέμπης Ευάγγελος

Γάσπαρη-Παπαθανασίου Αλεξ.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονόμου Γεώργιος
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