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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 
 Αριθμός Απόθαζης :65 
 
                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπή 

πάξθνπ Κξεζηέλσλ θαη νξηζκόο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο». 
 
 Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 16ε ηνπ κελόο Μαίνπ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 12: 00 κ.κ. 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ , κεηά από ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα  θαη ηα επηά  (7 ), ήηνη : 

 
                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                     Α Π Ο Ν Σ Ε   
 1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος                       Οσδείς   
 2) Καρανηώνης Παναγιώηης 
 3) Κωζηόποσλος Γεώργιος       
 4) Υειμώνας Ανδρέας   
 5) Γεωργιλές Γεώργιος 
 6) Νικολακόποσλος Γεώργιος  
 7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης    
 
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε 
θαη Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια 
Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κύξηνη Σπλάδειθνη,  
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 49/18-4-2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  
«θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ» θαη νξίζηεθε ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ. 

Η δεκνπξαζία πξαγκαηνπνηήζεθε  ηελ 3ε Μαίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 Η αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ καο δηαβηβάδεη ην από 3/5/2011 πξαθηηθό ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη καο ελεκεξώλεη όηη ζηηο 3/5/20111 ζπλήιζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ 
ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ , απνηεινύκελε  από ηνπο Σνθηαλνύ Γεσξγία σο πξόεδξν, 
Τξπθσλνπνύινπ Φαλή θαη Χξηζηνπνύινπ Μαξία , πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη ηε 
δεκνπξαζία ζηελ νπνία δελ εκθαλίζηεθε θάπνηνο ελδηαθεξόκελνο θαη σο εθ ηνύηνπ ε 
δεκνπξαζία θξίλεηαη άγνλε. 
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Μαο θαιεί λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο άγνλεο 
δεκνπξαζίαο θαη λα νξίζνπκε εκεξνκελία δηεμαγσγήο, λέαο,  επαλαιεπηηθήο 
δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ άξζξνπ 18 ηεο πξνθήξπμεο: ‘’Αλ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία 
ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα 
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή  (ήηνη ε 
Οηθηλνκηθή Δπηηξνπή) θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειεκνηόηππν πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο έιαβαλ ηεύρε 
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ίδηα ώξα  (10:00 π.κ.). , ε νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα 
είλαη Τξίηε’’. 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 
49/2011 απόθαζή καο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά». 
 

Η Οικονομική Επιηροπή 
αθνύ έιαβε ππόςε ηεο 
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10  
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 171/87 θαη ηνπ Ν.1418/84 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
1)  Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Γεκνπξαζίαο ηεο 3εο Μαίνπ 2011 γηα ην έξγν «θαηαζθεπή 

πάξθνπ Κξεζηέλσλ», πνπ ζπλέηαμε ε αξκόδηα Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο. 
2)  Κξίλεη ην δηαγσληζκό γηα ην έξγν «θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ» άγνλν επεηδή 

δελ πξνζήιζε ζην δηαγσληζκό θάπνηνο ελδηαθεξόκελνο θαη δελ θαηαηέζεθαλ 
πξνζθνξέο θαη απνθαζίδεη ηε δηεμαγσγή επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ην έξγν 
απηό, κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο πνπ θαηάξηηζε θαη ελέθξηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 
49/2011 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

3)  Οξίδεη εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 
«θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ» ηελ Τξίηε 24 Μαίνπ 2011, ώξα 10 π.κ., ζύκθσλα κε 
ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

   
     Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 65/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
                                           Ακριβές  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
 
 
     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


