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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Καηζαξηαλή 19/9/2018 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ       Αξηζ. Πξση. 9000 
ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Αξκ. Κσλζηαληνπνύινπ Βαζηιηθή 
Σει. 2132010731 

 
Θέκα: «Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο από 12/12/2017 ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη  

δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό ύζηεκα 
Κιεξώζεσλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο σπηρεσίας 

«ΜΕΛΕΣΕ ΣΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΑΙΘΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ» 

 
Α Π Ο Φ Α  Η (1796) 

ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 
2. Σελ Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ 15299/ΦΝ 466 (Αξ. 900/2017 ΦΔΚ Β’) 
3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 
4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006,  
5.  Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΜΕΛΕΣΕ ΣΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ 

ΑΙΘΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ» 
6.  Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 12.500,00€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% ΦΠΑ). 
7.  Σελ αξηζκ. 367/27.7.2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
8.  Όηη ην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 21 Γεσηερληθέο Μειέηεο 

θαη Έξεπλεο. 
9.  Σελ αξηζκ. 222/2017 (ΑΓΑ 75ΒΕΧΔΦ-62Φ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο 
ζην ΚΖΚ γηα ην έηνο 2017. 

10. Σελ αξηζκ. πξση. 14185/2145/2017 απόθαζε Γεκάξρνπ Καηζαξηαλήο γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.  

11.  Σν από 28/11/2017 ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειέζκαηνο θιήξσζεο από ην νπνίν 
πξνθύπηεη όηη πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 
είλαη ν θνο Φνπηξάθεο Παλαγηώηεο ηνπ Μηραήι.  

12. Σν από 28/11/2017 ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο Γηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο  κε ην νπνίν 
ελεκεξώζεθε ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο 

13. Σν ειεθηξνληθό κήλπκα  κε αξηζκ. πξση. 14782/4.12.2017 ηνπ πξνζσξηλνύ 
αλαδόρνπ κε ην νπνίν δελ απνδέρεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.   

14. Σελ ππ. αξηζκ 2257/5-12-17 (ΑΔΑ: Ω5ΜΕΩΕΨ-Η13) Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ 
Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο από 28/11/2017 ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη  
δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό 
ύζηεκα Κιεξώζεσλ γηα ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία.  

15. Σν από 12/12/2017 ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειέζκαηνο θιήξσζεο από ην νπνίν 
πξνθύπηεη όηη πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 
είλαη ε Τδξνκειεηεηηθή / Γ. Καηζώλεο & ΗΑ Δ.Δ.  

16. Σν ειεθηξνληθό κήλπκα από 16/1/2018 κε αξηζκ. πξση. 765/2018 ηνπ πξνζσξηλνύ 
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αλαδόρνπ Τδξνκειεηεηηθή κε ην νπνίν δελ απνδέρεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.   

17.  Σελ αξηζκ. 394/6.7.2018 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
18.  Σελ αξηζκ. 154/2018 (ΑΓΑ 78ΚΧΔΦ-Α19) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο 
ζην ΚΖΚ γηα ην έηνο 2018. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Σελ αλαίξεζε ηνπ από 12/12/2017 απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη ηελ 
δηελέξγεηα επαλαιεπηηθήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό ύζηεκα 
Κιεξώζεσλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο  «ΜΕΛΕΣΕ 
ΣΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΑΙΘΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΣΑΔΙΟ» 
 
Ζ ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα δηελεξγεζεί ζηηο Σξίηε 25/9/2018 ζηηο 11:00πκ ζην Γεκαξρείν 
Καηζαξηαλήο (γξαθεία Σερληθήο Τπεξεζίαο) από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή. 
 

                 Ο Γήκαξρνο 

 
            ΣΑΜΔΛΟ ΖΛΗΑ  
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