
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50 

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 17/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα έκτη (6η) Νοεµ

Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτή συvεδρίαση

11-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

τακτικά µέλη Ο.Ε.,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    07/11/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 2391

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Νοεµβρίου 2012 και ώρα  19:00  στo ∆ηµ

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

υ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

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

Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Πλιάκος Αστέριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 
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Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 22868/06-

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

Πλιάκος Αστέριος, 7.Θωµάς Καπλάνης, 

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-959
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Αριθµός θέµατος: 1ο  

 

 

 

Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας & ορισµός νέας ηµεροµηνίας 

για τον µαταιωθέντα διαγωνισµό του έργου «Ολοκληρωµένη 

αστική ανάπλαση οικισµού Ορµύλιας ∆. Πολυγύρου» 

 

Αριθµός Απόφασης: 276 

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

πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε 

το πρακτικό δηµοπρασίας:Σήμερα την 6
η
 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η αρμόδια τετραμελής Επιτροπή 

Διαγωνισμού για έργα του Ν. 3263/2004 όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 265/2012 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αποτελούμενη από τους 1)Μαθιουδάκη Νικολέττα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., 2)Μπάλλας 

Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 4) 

Μπογιατζή Αναστασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, που παρέστησαν, µε το 1403/9.10.2012 έγγραφο του 

ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. ο Χλιούµης Ανδρέας, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Αθανασιάδη Αλέξανδρο που δεν παρέστησαν, µε 

το 1040/17-9-2012 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. η Χριστίνα Σοφιού, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Γιώργο Σιούρδο 

που δεν παρέστησαν και µε το 1867/11.41α/ΤΦ/17-10-2012 της Π.Ε.∆. Κ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μοσχόπουλος, 

µε αναπληρωµατικό µέλος τον ∆ηµητρό ∆ηµήτριο, οι οποίοι δεν παρέστησαν, προκειµένου να διενεργήσουν τον 

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

ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση οικισµού Ορµύλιας 

∆. Πολυγύρου» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 41/2011 µελέτη της ΤΥ∆ Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό 

δαπάνης εργασιών 1.540.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23% για τον οποίο εκδόθηκε η 264/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση των όρων της δηµοπρασίας. 

Λόγω της απεργίας και αποχής των µηχανικών, δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς ενώπιόν της 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. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό και να καθορίσει τη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-959
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Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 6/11/2012 πρακτικό δηµοπρασίας και ορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού την 16η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     276/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  6η Νοεµβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-959


