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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη εβδόµη (17η) Ιουλίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων.  

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 

3.,Παπανικολόυ Ευτυχία, 4. Σαράντη Μαρία, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6. Σταµούδης 

Ελευθέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης,  

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για 

την υπογραφή της σύµβασης σε σχέση µε το έργο 

«Έργα συλλογής, µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου-

Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 236 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Μαρία Θεοδώρου, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής  και τόνισε ότι: «Όπως καλά 

γνωρίζετε µε την αριθ. 218/2014 απόφασή µας, κατακυρώθηκε το έργο «Έργα συλλογής 

µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου –Καλυβών  ∆ήµου Πολυγύρου» στην  εργολάβο Εταιρεία 

«ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε» µε ποσοστό έκπτωσης 39.18% 

Μετά τα παραπάνω στάλθηκε στην εργολάβο εταιρεία το από 11/07/2014 και µε 

αριθ.πρωτ. Φ.6στ/12892/11.7.2014 έγγραφό µας, για την προσκόµιση των υπό του νόµου 
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οριζοµένων  επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύµβασης, τα 

οποία κατέθεσε η ίδια εµπρόθεσµα. 

Εν όψει των παραπάνω και λόγω του κατεπείγοντος (τρέχουνε οι προθεσµίες του όλου 

έργου και πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες) εισηγούµαι να εγκριθούν τα 

επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που κατέθεσε  η Εταιρεία αυτή. 

Τα  µέλη της Επιτροπής, µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών και αφού 

ήλεγξε όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα από την Εταιρεία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

Α.Τ.Ε.»  

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την οποία κλήθηκε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

2.Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα  δικαιολογητικά που κατέθεσε η Εταιρεία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της σύµβασης σε εκτέλεση του µε αριθ.πρωτ. 

Φ6στ/12892/11.7.2014 εγγράφου του ∆ήµου Πολυγύρου. 

3.Η υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του έργου, θα γίνει από τον κ.∆ήµαρχο, 

που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό, µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού 

ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  236/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  17η Ιουλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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