
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη  (21η)  Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12:00  στo

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

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 8355/16-06-2016 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.  Χρήστος  Δημητριάδης  3.Βασιλάκης

Αθανάσιος,  4.  Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Καραφουλίδης Αναστάσιος 6.Κανταράς Αναστάσιος 7.

Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

Αριθμός θέματος: 2ο Έγκριση  πρακτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο

''Αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων  –  Αναβάθμιση

αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για

την  οδική  ασφάλεια  και  συναφείς  παρεμβάσεις  που  θα

απαιτηθούν  –  Βελτίωση  βασικών  υποδομών  στο  Δήμο

Πολυγύρου''  (Αναβάθμιση  αστικού  οδικού  δικτύου  και

περιβάλλοντος – Σήμανση)

Αριθμός Απόφασης: 102

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. τόνισε τα εξής: «Όπως

καλά γνωρίζετε διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός στις  7/6/2016 για το

έργο το οποίο  αφορά την  «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού

οδικού  δικτύου  και  περιβάλλοντος  –  Σήμανση  για  την  οδική  ασφάλεια  και  συναφείς

παρεμβάσεις  που  θα  απαιτηθούν  –  Βελτίωση  βασικών  υποδομών  στο  Δήμο  Πολυγύρου

(Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση)» (Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων 2015 ΣΑ Ε571 ΤΡΟΠ.0) » και πρέπει άμεσα να εγκριθεί η γενόμενη δημοπρασία ώστε

να  ακολουθήσει  ο  απαιτούμενος  προ  συμβατικός  έλεγχος  από  το  αρμόδιο  Υπουργείο  και  να

εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης. Συντάχθηκε δε από την αρμόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό

το οποίο έχει ως εξής:
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Στον Πολύγυρο, σήμερα 9η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία

του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  η  αρμόδια  επταμελής  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  έργα  του

Ν.3263/2004, αποτελούμενη από τα πιο κάτω αναφερόμενα μέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό

Δημοπρασίας του ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το

σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του

έργου  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  –  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 4/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πο-

λυγύρου Ν. Χαλκιδικής και με προϋπολογισμό δαπάνης εργασιών 3.817.109,05 € και πλέον Φ.Π.Α.

23% 877.935,08 €, που διενεργήθηκε την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016 και για τον οποίο εκδόθηκε η

67/2016 (περί έγκρισης όρων Δημοπράτησης) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τους:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύ-

ρου, παρέστησαν οι κάτωθι: 1) Κυπριώτης Ιωάννης, Πρόεδρος 2) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλλη-

λος ΔΤΥ  Αναπληρωματικό Μέλος, του Σαραφίδη Κωνσταντίνου που δεν παρέστη, 3) Κομσή Γε-

ωργία, υπάλληλος ΔΤΥ  Τακτικό μέλος, 4) Μπάλλας Ευάγγελος, υπάλληλος Υπ.Δόμησης Τακτικό

μέλος, 5)  Δαγγίλας Ιωάννης, εκπρόσωπος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Αναπληρωματικό μέλος,

του Χριστοδούλου Νικόλαου που δεν παρέστη, 6) οι εκπρόσωποι του ΠΕΔΜΕΔΕ δεν παρέστησαν,

όπως  ορίστηκαν  με  το  1133/23-05-2016  έγγραφό  τους  και  7)  Τσιρέλας  Λάζαρος,  εκπρόσωπος

ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναπληρωματικό μέλος, του Καρανάσιου Ηλίας που δεν παρέστη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν

ενώπιόν της την ημέρα της Δημοπρασίας:

1 ΕΡΤΕΚΑ  Α.Ε. , με εκπρόσωπο τον ……………………………. , με αύξοντα αριθμό 1

2 ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΜΕΓΚΛΗ ΠΕΤΡΟ,  με αύξοντα αριθμό 2

3 ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο την ΑΔΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,  με αύξοντα αριθμό 3

4 Α.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο την ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ,  με 
αύξοντα αριθμό 4

5 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με εκπρόσωπο τον ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ,  με αύξοντα
αριθμό 5 

6 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΚΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,  με αύξοντα αριθμό 6

7 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΡΓΙΟ,  με αύξοντα 
αριθμό 7
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8 ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟ ΙΩΑΚΕΙΜ,  με αύξοντα αριθμό 8

9 ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ,   με αύξοντα αριθμό 9

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ,  με αύξοντα αριθμό 10

11 ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε., με εκπρόσωπο τον ΓΑΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με αύξοντα αριθμό 11

12 ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,  με αύξοντα αριθμό 
12

13 ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ,  με αύξοντα αριθμό 13

14 ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,  με αύξοντα αριθμό
14

15 Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΣΚΟΡΔΑΛΟ ΘΕΟΦΙΛΟ,  με αύξοντα αριθμό 15

16 ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΣΗΦ,  με αύξοντα αριθμό 16

17 Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  με αύξοντα αριθμό 17

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του

Π.Δ.609/85.

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία έγινε από την Επι-

τροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάμ-

βανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομι-

κών προσφορών. 

Ο φάκελος προσφοράς της εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. δεν αποσφραγίσθηκε από την επιτροπή,

διότι δεν παραδόθηκε ιδιοχείρως από εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται από την Διακήρυξη

στο άρθρο 3.3 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του ΚΔΕ και συνεπώς δεν

είναι έγκυρη και παραδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Διακήρυ-

ξης.

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε

τη νομιμοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που

υποβλήθηκαν  στο  διαγωνισμό,  η  Επιτροπή  κατέγραψε  στον  Πίνακα  ο  οποίος  συνοδεύει  το

Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση

εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  ή  σε  άλλο  επαγγελματικό  μητρώο  ή  κατάλογο  και  στην  συνέχεια

αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία

τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές

κατά σειρά μειοδοσίας στον Πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της.

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας,

έλεγξε,  για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή του στον διαγωνισμό σύμφωνα με όσα

ορίζονται στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής
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του  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.609/85  για  το  εφαρμοζόμενο  σύστημα

υποβολής  προσφορών.  Στα  πλαίσια  αυτής  της  διαδικασίας,  έλεγξε  την  πληρότητα υπογραφών-

μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων καθώς και την αριθμητική

και την ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και την ομαλότητα αυτών μεταξύ

τους.

Επίσης  η  επιτροπή  έλεγξε  τη  γνησιότητα  των  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής  που

κατατέθηκαν, σε συνεργασία με τον εκάστοτε οργανισμό έκδοσης των επιστολών αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου,  των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των

οικονομικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή έκρινε όλες τις παρακάτω

προσφορές ως παραδεκτές:

1 Α.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο την ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ,  με 
αύξοντα αριθμό 4  και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 50,09%

2 ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο την ΑΔΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,  με αύξοντα αριθμό 3 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 47,21%

3 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΡΓΙΟ,  με αύξοντα 
αριθμό 7 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 47,20%

4 ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟ ΙΩΑΚΕΙΜ,  με αύξοντα αριθμό 8 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 47,00%

5 ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,  με αύξοντα αριθμό
14 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 45,72%

6 ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,  με αύξοντα αριθμό 12  και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 45,28%

7 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με εκπρόσωπο τον ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ,  με αύξοντα
αριθμό 5 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 45,15%

8 ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΣΗΦ,  με αύξοντα αριθμό 16 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 43,48%

9 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΚΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,  με αύξοντα αριθμό 6 
και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 42,55%

10 ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΜΕΓΚΛΗ ΠΕΤΡΟ,  με αύξοντα αριθμό 2 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 41,44%

11 ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ,  με αύξοντα αριθμό 9 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 41,32%

12 ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. με εκπρόσωπο τον ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ,  με αύξοντα αριθμό 13 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 40,00%

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ,  με αύξοντα αριθμό 10 
και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 36,86%

14 ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε., με εκπρόσωπο τον ΓΑΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με αύξοντα αριθμό 11 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 36,57%
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15 Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  με αύξοντα αριθμό 17 και
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 35,43%

16 Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε. , με εκπρόσωπο τον ΣΚΟΡΔΑΛΟ ΘΕΟΦΙΛΟ,  με αύξοντα αριθμό 15 
και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ 35,06%

Κατά την διαδικασία ελέγχου των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι στο έντυπο

της  οικονομικής  προσφοράς  της  εταιρείας  ΑΤΡΑΞ  ΑΤΕ  δεν  είχε  συμπληρωθεί  ολογράφως  το

ποσοστό  έκπτωσης  της  ομάδας  Α6  Εργασίες  Πρασίνου,  όπως  θα  έπρεπε  βάσει  του  άρθρου  4

παρ.4.1στ της Διακήρυξης. Έπειτα από διευκρίνηση που υπήρξε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας,

προσκομίσθηκαν στην επιτροπή, η με αριθμό 968/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του

ΣΤΕ και η με αριθμό 2882/2003 απόφαση του συμβουλίου της Επικρατείας Τμήματος Δ΄, όπου σε

ανάλογη περίπτωση απορρίφθηκε η αίτηση ενιστάμενου σχετικά με την μη αναγραφή ολογράφως

του επιμέρους  ποσοστού έκπτωσης.  Συνεπώς η επιτροπή έκρινε  ως παραδεκτή την οικονομική

προσφορά της εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ.

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και

ότι  μπορούν  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  ανάρτησης  του  παρόντος  να

υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία θα

εγκρίνει  το  αποτέλεσμα,  επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004.  Αν

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα τις διαβιβάσει μαζί με το πρακτικό και την

γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά

θα εγκρίνει το αποτέλεσμα.

 Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη όλο το φάκελο του έργου καθώς

και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

·1  Εγκρίνει  το  από  09/06/2015  πρακτικό  δημοπρασίας  ανοικτού  δημόσιου  μειοδοτικού

διαγωνισμού

·2  Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού.

·3  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Α.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε,  προσφερόμενη μέση

έκπτωση Εμ 50,09% και στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων
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εννιακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ εννιά λεπτών (1.904.981,88 €)  χωρίς

Φ.Π.Α. .

·4  Η δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  02.64.7341.010  με  τίτλο  «Αντιμετώπιση  πλημμυρικών

φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την

οδική  ασφάλεια  και  συναφείς  παρεμβάσεις  που  θα  απαιτηθούν  –  Βελτίωση  βασικών

υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος –

Σήμανση)»  (Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  2015  ΣΑ  Ε571  ΤΡΟΠ.0)  του

προϋπολογισμού του έτους 2015 και στο όνομα του δικαιούχου.

·5  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο

για την υπογραφή του συμφωνητικού

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  102/ 2016

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος  21η Ιουνίου 2016

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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