
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

Από το πρακτικό 11/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

την υπ’ αριθ. 15621/18-7-2011 πρόσκληση

µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

∆ηµήτριος, 4.Σαράντη Μαρία, 5. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

της Ο.Ε. 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    22

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2011 και ώρα 12.00  στo ∆ηµ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο.Ε.

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Θωµάς Καπλάνης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

22-07-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /15974 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. ∆ήµητσας 

µέλη της Ο Ε. 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος 

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞΜ-Ξ4Τ
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Αριθµός θέµατος: 8o  Εξέταση ένστασης της εταιρίας  

OLYMPIOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά του διαγωνισµού 

στις 29/07/2011 που αφορά την «Προµήθεια υλικών  

ύδρευσης – άρδευσης 

Αριθµός Απόφασης: 105 

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

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Αστέριος Ζωγράφος,  εισηγούµενος το 8ο θέµα  της 

ηµερήσιας διάταξης, τόνισε ότι ειδικά για τον 5ο λόγο της κρινόµενης ένστασης είµαι απόλυτα βέβαιος 

ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση και ανεξάρτητα από την βασιµότητα ή µη των λοιπών 

αιτιάσεων των οποίων και παρέλκει η εξέταση, και πρέπει η ένσταση να γίνει δεκτή. 

Η Επιτροπή µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, 

την γενόµενη προκήρυξη και το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Αποδέχεται την ένσταση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «OLYMPIOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.» σε σχέση µε τον διαγωνισµό προµήθειας υλικών ύδρευσης – άρδευσης, που επρόκειτο 

να διενεργηθεί στις 29/07/2010. 

2) Ακυρώνει την διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισµού και αποφασίζει να διενεργηθεί νέος µε 

όλες τις υπό του νόµου οριζόµενες προδιαγραφές και προϋποθέσεις, µετά την πάροδο της 

προθεσµίας που ορίζει ο νόµος και την µη προσβολή της παρούσης αποφάσεως.  

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 105 / 2011 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞΜ-Ξ4Τ


