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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.Απόφασης 347/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με Αριθμό 31/2016 από 23/8/2016.
Σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και
ώρα 09.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε στο Νέο
Δημοτικό Κατάστημα οδός Ύδρας αριθμ.6 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της
αριθμ. 10971/19-08-2016 πρόσκλησης του προέδρου της που επιδόθηκε σε κάθε
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ.Σουλιώτης Νικόλαος.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τον πρόεδρο δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν παρόντα 7 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σουλιώτης Νικόλαος (Πρόεδρος)
Κονιαβίτη Ευδοξία
Κουτρομάνος Ταξιάρχης
Βονόρτας Δημήτριος
Ντέκας Χρήστος (αναπλ. Μέλος του τακτικού κ. Κατσούδα Παναγιώτη)
Σκλαπάνης Ταξιάρχης
Μαντζιούτας Ιωάννης (αναπλ. Μέλος του τακτικού κ. Σταμάτη Ιωάννη)
Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Γ.
Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 347/2016
ΘΕΜΑ 3ο:Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την
υπηρεσία «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοτικότητα» των
αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δημοτικά κτίρια Δήμου Καρπενησίου»
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την
από 17-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα
εξής:
Λόγω ότι ο διαγωνισμός για την υπηρεσία "Παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση,
πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της πράξης με τίτλο
«Εφαρμογή
τεχνολογιών
ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια
του Δήμου
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Καρπενησίου» ο οποίος διενεργήθηκε στις 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) απέβη άγονος.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της διακήρυξης του διαγωνισμού καλείται η
Οικονομική επιτροπή να ορίσει νέα ημερομηνία για την διενέργεια του παραπάνω
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους
της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών.
H Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 την παραπάνω εισήγηση
 το γεγονός ότι ο παραπάνω διαγωνισμός απέβη άγονος σύμφωνα με το
από 16-8-2016 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού .
 το άρθρο 10 της διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για
τον
διαγωνισμό
για
την
υπηρεσία
"Παροχή
εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση,
πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της πράξης με τίτλο
«Εφαρμογή
τεχνολογιών
ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια
του Δήμου
Καρπενησίου» ο οποίος διενεργήθηκε στις 16 Αυγούστου 2016 ώρα 11:00 (ώρα
λήξης επίδοσης προσφορών) και
απέβη άγονος, ορίζει
νέα ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού για την παραπάνω υπηρεσία στις 31 Αυγούστου
2016 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές .
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο πρόεδρος
Τα μέλη
Κονιαβίτη Ευδοξία
Κουτρομάνος Ταξιάρχης
Βονόρτας Δημήτριος
Σουλιώτης Νικόλαος
Ντέκας Χρήστος (αναπλ. μέλος)
Σκλαπάνης Ταξιάρχης
Μαντζιούτας Ιωάννης (αναπλ. μέλος)

