
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 17

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

22842/23-10-2012 πρόσκληση τoυ Πρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6.Θωµάς

µέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    29/10/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 23

: Πολυτεχνείου 50 

0 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

7/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

υ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία

, 6.Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.Σιµώνης

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

3281 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

ου Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

Ε Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό 
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Αριθµός θέµατος: 1ο   

 

 

Έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας & ορισµός νέας 

ηµεροµηνίας για τον µαταιωθέντα διαγωνισµό του έργου 

«Εσωτερικές διαρρυθµίσεις & επισκευές – αναβάθµιση 

δηµοτικού θεάτρου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 273 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, διάβασε το 

πρακτικό ως εξής: «Στον Πολύγυρο, στις 23 Οκτωβρίου, συνήλθε η αρµόδια τετραµελής επιτροπή διαγωνισµού 

για έργα του Ν. 3263/2004 όπως ορίσθηκε µε την υπ’ αριθ. 243/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Πολυγύρου αποτελούµενη από τους : 1) Γεωργούλα Μαρία, πρόεδρο η οποία απείχε σύµφωνα µε την µε 

αριθ. πρωτ. Οικ. 51/8.10.2012 ανακοίνωση της ΕΜ.∆.Υ.Α.Σ./ΚΜ µε αναπληρωτή τη Μανίκα Μαρία, 2) 

Τζιουρτζιούµη Νικόλαο 3) Πατσιούρα Αναστασία και µε το 2103/22.10.2012 έγγραφο του ΣΠΕ∆Ε Ν. 

Χαλκιδικής η Βούλτσιου ∆ήµητρα η οποία δεν παρέστη λόγω αποχής των Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων για 

να διενεργήσει τον ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα 

προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις & επισκευές – αναβάθµιση δηµοτικού θεάτρου Πολυγύρου» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/2011 

µελέτη της ΤΥ∆Π Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 778.849,76 € µε Φ.Π.Α., για τον 

οποίο εκδόθηκε η 243/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση των όρων της δηµοπρασίας. 

Στην επιτροπή διαγωνισµού δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς ενώπιον της και ο πρόεδρος κήρυξη 

την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.∆. 609/85. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει το πρακτικό δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα καθορίσει 

µε πράξη της τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 του τεύχους διακήρυξης. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό και να καθορίσει τη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει το από 23 Οκτωβρίου 2012 πρακτικό δηµοπρασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για το έργο «Εσωτερικές διαρρυθµίσεις & επισκευές – αναβάθµιση δηµοτικού θεάτρου 

Πολυγύρου» και ορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 23/11/2012, ηµέρα Παρασκευή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     273/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  29 Οκτωβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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