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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη (24η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από αναβολή της συνεδρίασης την 21η Μαρτίου, ύστερα από την 

4803/17-03-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 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. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια δύο 

(2) µεταχειρισµένων ηµιφορτηγών» 

 

 

Αριθµός Απόφασης: 90 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι στις 20 Μαρτίου 

2014, συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την «Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ηµιφορτηγών» το οποίο έχει ως 

εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 20 του µήνα Μαρτίου 

του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε το 
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υπ.αριθµ. 25705/23-12-2013 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε 

την υπ.αριθµ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει 

τον πρόχειρο διαγωνισµό για την “Προµήθεια δύο µεταχειρισµένων ηµιφορτηγών” , 

όπως αναφέρεται στην αριθµ. Φ6ζ/4642/13-03-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Θεοδώρου Μαρία, Πρόεδρος  

2. Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος 

3. Γούτας Θεόδωρος, µέλος 

 

 Μετά την παρέλευση της οριζόµενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να 

παρουσιασθεί κανένας ενδιαφερόµενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας.  

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

 

Υπέρ της κήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την “προµήθεια δύο 

µεταχειρισµένων ηµιφορτηγών” ως άγονου λόγω µη προσέλευσης κανενός 

ενδιαφεροµένου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν το από 

20-03-2014 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης της επιτροπής, καθώς και όλα τα σχετικά 

έγγραφα του φακέλου και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει το από 20-03-2014 πρακτικό της επιτροπής 

Β. Αποδέχεται την κήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού ως άγονου λόγω µη προσέλευσης 

κανενός ενδιαφερόµενου. 
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Γ. Προτείνει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  90/2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΤΠΤΩΞΜ-77Θ


		2014-10-07T08:34:06+0300
	Athens




