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Από το πρακτικό 14/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα έντεκα

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 21636/07-10-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

7. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη της

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

έντεκα (11) Οκτωβρίου 2011 και ώρα  12.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Σαράντη Μαρία, 6

τακτικά µέλη της Ο.Ε,  

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

12-10-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /22035 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 
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Αριθµός θέµατος: 1o  Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ορισµός νέας  

ηµεροµηνίας του διαγωνισµού του έργου:  

«Αστικές Αναπλάσεις Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 155 

     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, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 

εξής: «Στον Πολύγυρο, την 4η Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε η αρµόδια 

επταµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του Ν. 3263/2004 όπως ορίστηκαν µε την υπ’ αριθ. 129/2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πολυγύρου, µε το 1326/2011 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε το 

26/2011 έγγραφο της ΤΕ∆Κ Ν. Χαλκιδικής και το 702/2011 έγγραφο της ΠΕΣΕ∆Ε αποτελούµενη από 

τους: 1) Μανίκα Μαρία 2) Ιωάννη Κυπριώτη 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος 4) Μαθιουδάκη Νικολέττα 5) 

Χλιούµη Ανδρέα, 6) Λακρός Αλέξανδρος και 7) Σιούρδος Γεώργιος για να διενεργήσει τον ανοιχτό 

δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους 

ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αστικές αναπλάσεις στον 

Πολυγύρο» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1/2011 µελέτη της ΤΥ∆Π Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό 

δαπάνης εργασιών 3.610.788,00 € µε Φ.Π.Α., για τον οποίο εκδόθηκε η 128/2011 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς ενώπιόν της και η πρόεδρος 

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

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού και να ορίσει νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του 

τεύχους της διακήρυξης που εγκρίθηκε µε την 128/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη  το πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου 

µειοδοτικού διαγωνισµού & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει το πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Αστικές 

αναπλάσεις στον Πολύγυρο» και ορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 25η 

Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    155/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  11η Οκτωβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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