
 

 

 

 

                         

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 5/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εβδόµη
∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε 
την υπ’ αριθ. 9288/03-05-2012 πρόσκληση
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος
Αστέριος, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  

Αριθµός Απόφασης: 64 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και

των πρακτικών. 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  09 -

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εβδόµη (7η) Μαϊου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ
ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο
έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο.Ε, 5. Θωµάς Καπλάνης

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Μαρία Σαράντη

Εξελίξεις στην δηµοπράτηση του έργου «Αντιπληµµυρικό

στο  ∆.∆. Ολύνθου»  

 

 

παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

-5-2012 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /9882 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 
πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 
διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Πλιάκος 
Καπλάνης 

Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη Ο.Ε. 

του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο  

Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

ΑΔΑ: Β491ΩΞΜ-ΜΟΦ
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Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και 
τόνισε τα παρακάτω: 

Όπως καλά γνωρίζετε, στις 21/2/012 δηµοπρατήθηκε µε την διαδικασία του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού το έργο «Αντιπληµµυρικό έργο στο ∆.∆. Ολύνθου» που είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και 
µειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ Ιωσήφ Κτενίδης Α.Ε. – Τεχνική Χαλκιδικής Ο.Ε., η οποία και κλήθηκε, 
αφού εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού από την επιτροπή µας µε την µε αριθ. 
Φ6στ/6901/29-3-012 πρόσκληση της υπηρεσίας µας να προσκοµίσει µέσα σε 10 ηµέρες τα 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που αναφέρονταν σ αυτήν, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σχετική 
σύµβαση. 

                  Αντ’ αυτών η µειοδότρια εταιρία υπέβαλλε στον ∆ήµο µας τα µε αρ. πρωτ. Φ6στ/7880/6-4-012 και Φ. 
6στ/8316/12-4-012 έγγραφά της µε τα οποία δήλωσε ότι επειδή διαφοροποιήθηκε το οικονοµικό και 
τεχνικό αντικείµενο του έργου εκ του γεγονότος ότι µετά την διακήρυξη για την διενέργεια του 
διαγωνισµού, ακολούθησε η τροποποίηση της ΜΠΕ για το όλο έργο, ζήτησε την απόσυρση της 
προσφοράς της αζηµίως και χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική προφανώς επίπτωση σε βάρος της. 

 Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. του Ν. 3669/08 η απόφαση για την 
έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για 
την πραγµατοποίηση του έργου (διακήρυξη κλπ). 

 Στην κρινόµενη περίπτωσή µας, σύµφωνα µε το από 19/4/012 και µε αρ. πρωτ. Φ6στ/8574/012 έγγραφό 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η µειοδότρια εταιρία µε αίτησή της στις 15/2/012 παρέλαβε τα 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου, ενώ ήδη στις 6/2/012 είχε εγκριθεί η τροποποιηµένη ΜΠΕ. 

 

                   Σε κάθε περίπτωση είναι οφθαλµοφανές ότι κατά την διάρκεια της όλης  προδικασίας, αλλά και κατά 
την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου, η µειοδότρια 
εταιρία, όπως επίσης και οι λοιποί συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, δεν έφεραν οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ούτε διατύπωσαν οποιαδήποτε έγγραφη επιφύλαξη για όλα όσα αναφέρθηκαν. 

  Ανεξάρτητα όµως από όλα τα παραπάνω σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις του αρ. 14 παρ. 3 του Ν. 
3669/08 και για λόγους διαφάνειας και χρήστης διοίκησης σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι η 
έγκριση τροποποίησης της ΜΠΕ έγινε µετά την γενόµενη διακήρυξη για τον διαγωνισµό, εισηγούµαι να 
γίνει επανάληψη της δηµοπρασίας του όλου έργου, από το σηµείο της διακήρυξης και µετέπειτα, 
ανακαλούµενης της µε αριθ. 26/012 απόφασης µας για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού. 

 Η επιτροπή ύστερα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε, µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε υπόψη 

της όλα τα παραπάνω όπως επίσης και όλα τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στον σχετικό φάκελο του 

έργου.  

ΑΔΑ: Β491ΩΞΜ-ΜΟΦ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

 

1. Ανακαλεί την µε αριθ. 26/012 απόφασή της, γιατί διαπιστώνονται παραλείψεις ως 

προς το σκέλος της γενόµενης δηµοπρασίας και ειδικότερα ως προς την διακήρυξη 

του διαγωνισµού και µετέπειτα, γιατί έγινε χωρίς ακόµη να έχει εγκριθεί η γενόµενη 

τροποποίηση της ΜΠΕ του έργου. (βλ. και αρ. 14 παρ. 3 σε συνδυασµό µε αρ. 27 του 

Ν. 3669/08 ολοµέλεια ΣΤΕ 526/03, Γνωµ. ΝΣΚ 290/01) 

2. Αποφασίζει να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού από το σηµείο της διακήρυξης και 

µετά και µε την ίδια επιτροπή διαγωνισµού και να συµπεριληφθεί στην σχετική 

διακήρυξη η απόφαση έγκρισης της ΜΠΕ όπως επίσης και η τροποποιητική αυτής. 

3. Ορίζει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 5η (πέµπτη) Ιουνίου 2012 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  

4. ∆ιατάσσει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στον αρχικό 

διαγωνισµό για όλους τους συµµετέχοντες και να τηρηθούν οι από τον νόµο 

οριζόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητος.  

  

  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    64/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  7η Μαΐου  2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β491ΩΞΜ-ΜΟΦ


