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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 25/2020 

δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά. 

 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 
193/2020 

                  
                       

 

ΘΕΜΑ: 5ο                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του με ανοικτή διαδικασία 
συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΜΕ ΧΥΤΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». 
Σήμερα την 21η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 

11:00 έως 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 4815/17-07-2020  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 2020 

και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) 

και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και 20930 / 31 – 03 

– 2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ  

2.  ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

3.  ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ `ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

4.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

5.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

6.  ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

7.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  
 

      Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος  επί του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης είπε  στη Οικονομική 

Επιτροπή  τα παρακάτω:           

        

  Κύριοι  συνάδελφοι,  

Θέτω υπόψη σας την αριθμ. πρωτ.: 5186/21-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών η οποία αναφέρει  τα εξής: 
 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Παλαμάς        21  / 7 / 2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ : 5186   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                         

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Προς την Οικονομική Επιτροπή Παλαμά 

     Ταχ. Δ/νση: Β. Παπακυρίτση 4                           

Πληροφ.  Ελένη Τζέλλα                                                            

Τηλέφωνο:2444350131                                                     
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ΘΕΜΑ:  Ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου  «Επίστρωση γηπέδων 

με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας»  

             ( ΑΜ.  24  /2019 ) 

 

 

         Μετά από πολλές προφορικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων εταιρειών για το    

διαγωνισμό του ανωτέρω έργου, αλλά και τη γραπτή αίτηση παροχής διευκρινήσεων με αρ. 

πρωτ. 5016 /16 -7 -2020  με την οποία ζητούνται  διευκρινίσεις για τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου, σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

 Ο Προϋπολογισμός του  έργου είναι  38.950 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εχει  

δημοσιευθεί η  μελέτη και η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου και η ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 30 Ιουλίου 2020.   

 

 Η ματαίωση του διαγωνισμού ζητείται για τους παρακάτω λόγους: 

  Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

την κατασκευή του ελαστικοσυνθετικού  τάπητα, αναφέρονται σε υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αθλητικών δαπέδων, αντικραδασμικών,  τα οποία 

έχουν ελάχιστο πάχος 5 χιλ.  

Εκ παραδρομής αναγράφεται στη μελέτη ότι το πάχος του  υπό κατασκευή 

ελαστικοσυνθετικού τάπητα θα είναι  1,8- 2 χιλ .  

Για να μην προκύψει πρόβλημα κατά την κατασκευή του έργου , εισηγούμαστε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2β & 5 του Ν. 4412/ 2016, τη ματαίωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την επανάληψή της, μετά την τροποποίηση της μελέτης.       

 

 

 

                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

                                                                  

 

                                             Γνωμοδοτούμε   

Για την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση γηπέδων με 

χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας»  

 

Κατόπιν της ανωτέρω προτείνω να προβούμε στην ματαίωση του με ανοικτή διαδικασία 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ  

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να 

γίνει επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 

πρωτ. 5186/21-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α’), ομόφωνα : 

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι 
 

1. Τη ΜΑΤΑΙΩΣΗ του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ.πρωτ. 5186/21-07-

2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση 

της σχετικής μελέτης. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 193/2020 
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Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
  

ΑΔΑ: 6ΛΖΘΩΞΛ-9ΦΝ


		2020-07-21T13:33:07+0300


		2020-07-21T13:43:58+0300
	Athens




