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Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε 

σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου,  ύστερα 

από την με αριθμό πρωτ. 31654 / 14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 

Αντιδημάρχου Δήμου Μαλεβιζίου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά 

(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7), εφόσον ήταν 

παρόντες : 

1. Σαμόλης Εμμανουήλ              Πρόεδρος                         Οικονομικής  Επιτροπής

2. Κληρονόμος Θεμιστοκλής      Μέλος                                     «                  «            

3. Κύρκος Αθανάσιος                 Μέλος                                     «                  «            

4. Λιαδάκης Αναστάσιος             Μέλος                                     «                  «            

5. Μακριδάκης Ιωάννης              Μέλος                                     «                  «            

6. Ντουλάκης Ιωάννης                Αντιπρόεδρος                         «                  «            

7. Παγωμένος   Χαράλαμπος      Μέλος                                     «                  «            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΟΥΔΕΙΣ

 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  ο  τακτικός  υπάλληλος  του  Δήμου 

Μπορμπαντωνάκης Προκόπης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  κήρυξε  τη  αρχή  της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέματα της ημερήσιας διάταξης:



ΘΕΜΑ  1  ο  :   Έγκριση  πρακτικών  άγονης  δημοπρασίας  εκτέλεσης  του  έργου 
«Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Αγίας Μαρίνας».

Ο  Πρόεδρος  έλαβε  το  λόγο  και  αιτιολόγησε  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης 

λέγοντας ότι  ενδεχόμενος να μην υπάρξει  άλλη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 

μέχρι  τέλος του χρόνου κάνοντας αναφορά στην αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου το 

συντομότερο  δυνατών,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  γεγονός  ότι  θα  πρέπει  να 

επαναδημοπρατηθεί.

Με  την  346/2011  απόφαση  μας,  καταρτίσαμε  τους  όρους  και  συντάξαμε  τη 

διακήρυξη  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Ανέγερση  Πολιτιστικού  Κέντρου 

Αγίας  Μαρίνας»,  ύστερα  από  την  454/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 99/2011 μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου.

Η δημοπρασία έγινε την 13η Δεκεμβρίου 2011 σε δημόσια συνεδρίαση, ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 346/2011 απόφαση μας 

και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα εφόσον δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μας παρέπεμψε το Πρακτικό της σύμφωνα με το 

οποίο  μέχρι  την  κήρυξη της  λήξης  παραλαβής  προσφορών την  καθορισμένη  από την 

διακήρυξη  ώρα,  δεν  κατατέθηκε  καμία  προσφορά  και  εισηγείται  την  συνέχιση  του 

διαγωνισμού, εφόσον η δημοπρασία απέβη άγονη.

Με την απόφαση μας αυτή προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της δημοπρασίας, 

η οποία απέβη άγονη και να δημοπρατήσουμε πάλι το έργο με τους ίδιους όρους της 

αρχικής διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Την έγκριση των πρακτικών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που έγινε την 13η 

Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ (λήξη προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 

Μαλεβιζίου,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  «Ανέγερση  Πολιτιστικού 

Κέντρου Αγίας Μαρίνας», σύμφωνα με την 99/2011 μελέτη της υπηρεσίας, κατά την οποία 

δεν  παρουσιάστηκε  κανένας  ενδιαφερόμενος  και  κατά  συνέπεια  η  δημοπρασία  απέβει 

άγονη. 

2.- Την  επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους, την  22η Δεκεμβρίου 2011 
ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00΄  (λήξη  επίδοσης  προσφορών)  στα  γραφεία  του  Δήμου 

Μαλεβιζίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα και με το άρθρο 18 της σχετικής 

διακήρυξης.



3.- Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  346/2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί 

κατάρτισης  όρων  και  σύνταξης  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Ανέγερση  Πολιτιστικού  Κέντρου  Αγίας  Μαρίνας»  προϋπολογισμού  δαπάνης 

1.372.500,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   383 / 2011
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη                         

     Ακριβές Αντίγραφο
                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              

                Σαμόλης Εμμανουήλ


	Ο Πρόεδρος 					Τα Μέλη                         
	     Ακριβές Αντίγραφο

