
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 28/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τρίτη (3η)  Οκτωβρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12:30  στo

Δημoτικό Κατάστημα  του  Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση,  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 13926/28-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ  Χρήστου  Δημητριάδη  και  Άγγελου  Ζαβράκογλου,

παραβρέθηκαν οι κ.κ Σαράντη Μαρία και Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικά  μέλη.

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.  Αθανάσιος  Βασιλάκης,  3.Αναστάσιος

Καραφουλίδης, 4. Αναστάσιος Κανταράς, 5. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη, 6. Μαρία Σαράντη, 7.

Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:  1ο  έκτακτο Ακύρωση  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υλικών

ύδρευσης, άρδευσης Δ.Ε Πολυγύρου. 

Αριθμός Απόφασης: 187

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και  η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. μετά την αποδοχή

των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι

έχοντας υπόψη:

- το υπ’αριθμ. 11147/3-8-2016 πρωτογενές αίτημα (16REQ004895961)

- την υπ’αριθμ. 605/12-8-2016 απόφαση Δημάρχου (7ΓΚΒΩΞΜ-ΣΔ3)

-  την  υπ’αριθμ.  163/24-8-2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (6ΟΥΨΩΞΜ-Χ4Ε,

16REQ004989131)

- την υπ'αριθμ. 12018/25-8-2016 διακήρυξη (16PROC004989219)

- το υπ'αριθμ. 12454/1-9-2016 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης.

- την 11389/1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ)

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
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-  τις  διατάξεις  του  άρθρου  379  παρ.1  του  Ν.4412/2016  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  ισχύς  των

διατάξεών  του  αρχίζει  από  την  δημοσίευσή  του,  ήτοι  από  τις  8-8-2016  εκτός  αν  ορίζεται

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  163/2016  απόφασή  της  καθόρισε  τους  όρους  του

διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου".

Ο παραπάνω διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 1-9-2016 σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 12018/25-8-2016

διακήρυξη  και  στις  1-9-2016  συντάχθηκε  το  υπ'αριθμ.  12454  πρακτικό  διενέργειας  και

αξιολόγησης. Επειδή ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία για την εν’ λόγω προμήθεια είναι η 25-8-2016 δηλαδή μετά

την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε :

- Την  ακύρωση  του  αποτελέσματος  και  τη  ματαίωση  του  υπ’αριθμ.  12018/25-8-2016

διαγωνισμού  (16PROC004989219)  για  την  "Προμήθεια  υλικών  ύδρευσης  άρδευσης  Δημοτικής

Ενότητας Πολυγύρου", λόγω εφαρμογής του Ν.4412/2016.

-Η εν' λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016)

-Την  ανάκληση  δέσμευσης  πίστωσης  (ΠΑΥ  550/2016)  ποσού  40.000,00  €  σε  βάρος  του

Κ.Α.02.25.7135.013 του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους για να διατεθεί εκ'νέου

αφού αποφασιστεί ο τρόπος εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όλα παραπάνω  και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Την ακύρωση του αποτελέσματος και τη ματαίωση του υπ’αριθμ. 12018/25-8-2016 διαγωνισμού

(16PROC004989219)  για  την  "Προμήθεια  υλικών  ύδρευσης  άρδευσης  Δημοτικής  Ενότητας

Πολυγύρου", λόγω εφαρμογής του Ν.4412/2016.

-Η εν' λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016)

-Την  ανάκληση  δέσμευσης  πίστωσης  (ΠΑΥ  550/2016)  ποσού  40.000,00  €  σε  βάρος  του

Κ.Α.02.25.7135.013 του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους για να διατεθεί εκ' νέου

αφού αποφασιστεί ο τρόπος εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας
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Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ Κανταράς Αναστάσιος και  Τσινάς Αργύριος,

τακτικά μέλη Ο.Ε.

      Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    187/2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πoλύγυρoς  3η Οκτωβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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