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ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό 10 - 29/06/2015  ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Πνπθιίνπ. 

 

ΘΔΚΑ:1ο    ΑΡΗΘ.ΑΠΟΦΑΖ: 93/2015   

Καηαίωζη ανοικηού διαγωνιζμού ηος έπγος ΄΄ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ 

ΣΟ Α' ΛΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΟΤΦΙΗΟΤ΄΄ και επανακαθοπιζμόρ ηων όπων 

 

  Πην Πνπθιί θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 29   Ηοςνίος   ηνπ 

έηνπο 2015  εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεςηέπα   θαη ώξα 13.00μ.μ. ζπλήιζε ζε 

Σακηική ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πνπθιίνπ ύζηεξα από ηελ 

ππ’ αξηζ. 12193-23/06/2015  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87) παξνύζεο θαη ηεο Γξακκαηέσο θα Δπζπκίδνπ 

Δπζπκίαο. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύνολο επηά (7) 

κειώλ παξεπξίζθνληαλ νη έξι (06)  ήηνη: 

 

Παπόνηα Κέλη      

1. Ξνπιηιηόο Δπάγγεινο Γήκαξρνο-Ξξόεδξνο Ν.Δ.   

2. Θάβνπξαο Γεκήηξηνο -Κέινο Ν.Δ.   

3. Θαξαγηάλλεο Σξήζηνο –Αλαπιεξ. Κέινο Ν.Δ.   

4. Ξαηέιεο Απόζηνινο -Κέινο Ν.Δ.   

5. Ρζηαθίξεο Πηακάηηνο –Αλαπιεξ. Κέινο Ν.Δ.   

6. Καιηαρνύζηαο Θενδόζηνο -Κέινο Ν.Δ.        

 

Απόνηα Κέλη 

 1. Γαξνύζεο Γεκήηξηνο -Αληηπξόεδξνο Ν.Δ. 

 

Ν Ξξόεδξνο πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη  

Έρεη πξνθύςεη θαη έλα  ζέκα , ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηεπείγνλ 

θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη αθνξά  ηελ «Καηαίωζη 

ανοικηού διαγωνιζμού ηος έπγος ΄΄ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ ΣΟ Α' 

ΛΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΟΤΦΙΗΟΤ΄΄ και επανακαθοπιζμόρ ηων όπων» , ε νπνία 

πξνέθπςε θαηόπηλ θαηάζεζεο ηνπ ζέκαηνο από ηελ  Ρερληθή πεξεζία   θαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα πξέπεη λα ζπδεηεζεί , ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηεο νκαιήο 

δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγν δηαγσληζκνύ . 

 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θξνλώ όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί πξώην απηό ην 

ζέκα πξνο ζπδήηεζε, παξά ην όηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 

ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά  

 

Ζ Ν.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  

 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10  

ΑΔΑ: Β8Υ6Ω15-ΘΟΣ



 ην πεξηερόκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα, ιόγσ ηεο 

θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Ρελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ «Καηαίσζε αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ ΄΄ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ ΠΡΝ Α' ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ ΠΝΦΙΗΝ΄΄ θαη 

επαλαθαζνξηζκόο ησλ όξσλ» πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ ππάξρεη γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ.  

  

Ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  

Ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Ξνπιηιηόο Δπάγγεινο 

, εηζεγνύκελνο ην 1ο ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο “Καηαίωζη ανοικηού 

διαγωνιζμού ηος έπγος ΄΄ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ ΣΟ Α' ΛΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

ΟΤΦΙΗΟΤ΄΄ και επανακαθοπιζμόρ ηων όπων” είπε ηα εμήο : 

 

Κε ηελ 72/2015 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγηλε ε Έγθξηζε κειέηεο , 

θαζνξηζκόο όξσλ δεκνπξάηεζεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

''ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ Α' ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ ΠΝΦΙΗΝ΄΄. Πηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση. 11239/12-6-2015 πεξίιεςε δηαθήξπμεο πνπ δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο θαη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο νξίζηεθε σο εκέξα δηεμαγσγήο 

ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ε 7εο Ηνπιίνπ 2015 . Πην ρξνληθό απηό δηάζηεκα 

εθδόζεθε ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ ( ΦΔΘ 65/28.06.2015 ηεύρνο Α ) 

πεξί Ρξαπεδηθήο Αξγίαο Βξαρείαο Γηαξθείαο , θαζηζηώληαο κε δπλαηή ηελ έθδνζε 

ησλ απαηηνύκελσλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ηνπ 

έξγνπ.  

Ωο πξνο ην ζθέινο ηνπ επαλαθαζνξηζκνύ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο πξνζηίζεηαη 

ζην άξζξν 21 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ηεο 32/2014 κειέηεο ηνπ έξγνπ , ζηηο 

θαινύκελεο ηάμεηο πηπρίσλ θαη ε θαηεγνξία ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ .  

 

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ 

άθνπζε ηεο εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζε έιαβε ππόςε  

- ηελ 320/2015 απόθαζε Γεκάξρνπ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 32/2014 κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Πνπθιίνπ  

- ηελ κε αξηζκ. πξση. 11239/12-6-2015 πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ 

''ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ Α' ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ ΠΝΦΙΗΝ’’ πνπ εγθξίζεθε 

κε ηελ 72/2015 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ( ΑΓΑ : 7Μ7ΖΩ15-

21Α )  

- ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ ( ΦΔΘ 65/28.06.2015 ηεύρνο Α ) 

Ρξαπεδηθή Αξγία Βξαρείαο Γηαξθείαο  

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3669/08  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. Καηαίωζη ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ ΄΄ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΕΖΚΗΩΛ ΠΡΝ Α' ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ ΠΝΦΙΗΝ΄΄  

2. Δπανακαθοπιζμόρ ησλ όξσλ σο πξνο ην άξζξν 21 ηεο αλαιπηηθήο 

δηαθήξπμεο ηεο 32/2014 κειέηεο ηνπ έξγνπ ''ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ Α' 

ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ ΠΝΦΙΗΝ’’ ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ζηηο θαινύκελεο ηάμεηο 

πηπρίσλ θαη ε θαηεγνξία ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ . 

ΑΔΑ: Β8Υ6Ω15-ΘΟΣ



 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 93/2015. 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεηαη σο 

εμήο: 

 

 

Ν Ξξόεδξνο       Ρα κέιε 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

ωζηό απόζπαζμα 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Ο.Δ. 

 

Ποςλιλιόρ Δςάγγελορ 

 

ΑΔΑ: Β8Υ6Ω15-ΘΟΣ
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