
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση  η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 3900/26-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας των τακτικών µελών κ.κ. Βασιλάκη Αθανάσιου και Καραφουλίδη Αναστάσιου, 

παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Κοντογιώργης ∆ηµητρίος 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Ζαβράκογλου 

Άγγελος 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, 7. 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Αλλαγή ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για το 

έργο: «Έργα υποδοµής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου» 

Αριθµός Απόφασης: 45 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι λόγω 

µετάθεσης ισχύος του Ν. 4281/2014 από 1-3-2015 έως τον ∆εκέµβριο του 2015, που τέθηκε σε 

ισχύ µε το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/19-3-2015), καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, 

να προχωρήσει στην αλλαγή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου: «Έργα 

υποδοµής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου» στις 7 Απριλίου 2015, που θα διεξάγονται µε τις 

διατάξεις του Ν. 3669/08. Επιπλέον, ζητείται να διορθωθεί ο όρος της διακήρυξης στο άρθρο 16.1 

ώστε να µην προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008).   

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τον Ν. 

4281/2014 και το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/19-3-2015) και το άρθρο 51 του 

Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008), 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ανάκληση της µε αριθ. 21/24-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το σκέλος της ηµεροµηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου: «Έργα υποδοµής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου» και 

τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού και ως προς το σκέλος περί µη 

χορήγησης προκαταβολής στο ανάδοχο µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης. Ορίζεται δε ως νέα 

ηµεροµηνία διαγωνισµού η 7η Απριλίου 2015. 

 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   45/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  31η  Μαρτίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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