
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 7/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δεύτερη (22η) Απριλίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση  (λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα του θέµατος) η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα υποδοµής 

κεντρικής οδού ∆.Κ. Γαλάτιστας» 

Αριθµός Απόφασης: 62 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί το ένα και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα και τόνισε τα εξής: 

Όπως καλά γνωρίζετε στις 21 Απριλίου 2015, διενεργήθηκε η δηµοπρασία ανοικτού δηµόσιου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα υποδοµής 

κεντρικής οδού ∆.Κ. Γαλάτιστας» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό από την αρµόδια επιτροπή 

διαγωνισµού για τα έργα του Ν. 3263/2004 και το οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 21 Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ., στα γραφεία 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 

Ν.3263/2004 όπως ορίσθηκε: 

Α)  µε την υπ΄ αριθµό 22/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πολυγύρου 

αποτελούµενη από τους: 1) Παπασαραφιανό Γεώργιο, πρόεδρο, 2)  Μαθιουδάκη Νικολέττα, 

τακτικό µέλος 3) Πατσιούρα Αναστασία, τακτικό µέλος 4) Γούτας Θεόδωρος, 

αναπληρωµατικό µέλος, 5) Μανίκα Μαρία, αναπληρωµατικό µέλος και 6) Κοµσή Γεωργία, 

αναπληρωµατικό µέλος οι οποίοι παρέστησαν ως εξής, 1) Μαθιουδάκη Νικολέττα, ως 

πρόεδρος λόγω απουσίας του Κου Παπασαραφιανού Γ. 2) Πατσιούρα Αναστασία, ως τακτικό 

µέλος και 3) Κοµσή Γεωργία, ως αναπληρωµατικό µέλος. 

Β) µε το 2403/02.04.2015 έγγραφο του Σ.Π.Ε.∆.Ε. Ν. Χαλκιδικής ο Παναγιώτης Μπούτος, µε 

αναπληρωµατικό µέλος την ∆ήµητρα Βούλτσιου οι οποίοι δεν παρέστησαν,  

για να διενεργηθεί ο ανοιχτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες 

προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα υποδοµής κεντρικής οδού ∆. Κ. Γαλάτιστας» σύµφωνα 

µε την υπ΄ αριθµό 1/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής 

και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 138.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%), για τον οποίο 

εκδόθηκαν οι 22/2015  και στη συνέχεια η 46/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 

έγκριση των όρων της δηµοπρασίας  

Στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν κατατέθηκε ενώπιόν της κανένας φάκελος προσφοράς 

έως τις 10:00 π.µ. που ήταν  και η ώρα λήξης του διαγωνισµού και ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη 

της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.∆.609/85. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει το πρακτικό δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η 

οποία θα καθορίσει µε πράξη της τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού σύµφωνα µε  το άρθρο 18 του 

τεύχους της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 1) το από 

21/4/2015 πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, 2) το άρθρο 18 του 

τεύχους της διακήρυξης: «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία ……………και 

δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις» και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ 

των µελών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Αποδέχεται το από 21/4/2015 πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού 

2) Την επανάληψη διενέργειας του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους την Τρίτη 5 Μαΐου 

2015  και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου 1 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   62/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22η  Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

                                                      
1
         Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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