
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 27/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή ογδόη (28
η
) Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική 

συvεδρίαση, η Οικονομική Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 12193/22-8-2017 

πρόσκληση του Προέδρου. 

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. Γεώργιος Λιόντας 3. 

Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 5., 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζούνη Στυλιανή, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά μέλη Ο.Ε 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικό 

μέλος της κ. Ζούνη Στυλιανής 

 

Αριθμός θέματος: 3
ο
 Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά 

το έργο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» 

λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με τον Ν. 

4482/2017 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

Αριθμός Απόφασης: 204  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αναστασία Τράκα, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Tο θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσει εν μέρει την με αριθμό 161/17-7-2017 

Απόφαση Έγκρισης όρων δημοπράτησης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης του έργου 

‘’Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολυνθου’’ σε συμμόρφωση προς το άρθρο 37 του 

Ν.4482 (ΦΕΚ 102 Α’/25-7-2017) που ορίζει ότι από 25-5-2017 γίνεται υποχρεωτική η 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με 
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την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν.4270/2014, στους οποίους 

ανήκει ο Δ.Πολυγύρου και συνεπώς υποχρεούμαστε στην εφαρμογή της ΚΥΑ 

83010/4098 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) καθώς η έναρξη της διαδικασίας (ανάρτηση της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) έγινε σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 25-5-2017.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α) το άρθρο 37 του Ν.4482 (ΦΕΚ 102 

Α’/25-7-2017) β) άρθρο 14 του Ν.4270/2014 γ) ΚΥΑ 83010/4098 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-

2017) & μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ανακαλεί εν μέρει την με αρ. 161/17-7-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα το σκέλος που αφορά την έγκριση των όρων 

δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου". Ο 

διαγωνισμός θα επαναληφθεί λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με το άρθρο 

37 του Ν.4482/2017 και θα διεξαχθεί με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Κατά τα λοιπά 

ισχύει η απόφαση όπως τροποποιείται  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  204 / 2017 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

 

                 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

     Πoλύγυρoς 28 Αυγούστου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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