
 

 
 

   
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Πρακτικού   25\2016  Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής . 

Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 27  του µηνός ∆εκεµβρίου          του έτους 2016 
ηµέρα Τρίτη      και ώρα 11.00 π.µ   η Οικονοµική Επιτροπή   συνήλθε σε 
∆ηµόσια  Συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθµ. 15198/23-12-
2016 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη 
της Επιτροπής   για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης.  
 

ΘΕΜΑ:   Καθορισμός ημερομηνίας επαναδημοπράτησης του έργου                    

              « Διαμόρφωση οδού Ν. Ζέρβα στη Φιλιππιάδα». 
 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  7 
µελών ήταν.  
    Π   Α   Ρ  Ο   Ν    Τ   Ε   Σ                                 Α   Π   Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 
 
1. Νικόλαος Καλαντζής  Ως   Πρόεδρος  της Επιτροπής       1.Κων/νος Ανυφαντής  
2. Κων/νος Κατραχούρας            Ως Τακτικό µέλος            2.Θεοδώρα Ιατρού – Παπαϊωάννου                 
3. Απόστολος Γιολδάσης                       ./.        ./.             3. Αχιλλέας  Ρίζος              
4. Ζήκος  Ρεµπής                                ./.         ./.   
 

Στην Συνεδρίαση  παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του 
∆ήµου    για την τήρηση των πρακτικών . 
ΘΕΜΑ       1ο  
Αριθµός Απόφασης   182 /2016 

   Για  το  παραπάνω  θέμα  εκτός   ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  

Επιτροπής      είπε  τα  εξής :  

Κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ημερομηνίας   

επαναδημοπράτησης του έργου  « Διαμόρφωση οδού Ν. Ζέρβα στη Φιλιππιάδα» θέμα το οποίο 

προέκυψε μετά την αποστολή της πρόσκλησης για την σημερινή συνεδρίαση και συγκριμένα : 

Σήμερα 27-12-2016 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη  για την 

εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ν. Ζέρβα στη Φιλιππιάδα  » και από το πρακτικό 

που συντάθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού δεν προέκυψε μειοδότης  διότι δεν κατατέθηκε 

καμία προσφορά . 

Κατόπιν του  ανωτέρω  και με το σκεπτικό ότι  η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα 

πραγματοποιηθεί μετά από ένα μήνα περίπου δεδομένου  ότι βρισκόμαστε εν μέσω εορτών 

Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και Φώτων και για να μην έχουμε καθυστερήσεις στην εκτέλεση 

του έργου  προτείνω   να ληφθεί απόφαση κατά την σημερινή συνεδρίαση για τον ορισμό νέας 

ημερομηνίας επαναδημοπράτησης του εν λόγω έργου . 

           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη 

τους  
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- την εισήγηση του Προέδρου ,  

- την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου καθότι μαζί με αυτό θα γίνει παράλληλα και 

υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας,  και του ότι πρέπει ο Δήμος να 

αποφύγει  την μακροχρόνια εκτέλεση έργου στο συγκεκριμένο κομβικό  σημείο της 

πόλης  κυρίως για κυκλοφοριακούς λόγους , 

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του  Ν.3852/2010  (συζήτηση θέματος εκτός 

ημερήσιας διάταξης)  ,  

  αποφάσισαν την λήψη αποφάσεως για τον ορισμό ημερομηνίας επαναδημοπράτησης 

του έργου  « Διαμόρφωση οδού Ν. Ζέρβα στη Φιλιππιάδα». 

   Στην  συνέχεια  ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι : 

 Με την αρίθμ. 176/2016 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού καθόρισε  τους 

όρους δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου μ ε  τ ί τ λο  «Διαμόρφωση οδού Ν. 

Ζέρβα στη Φιλιππιάδα  »   συνολικού  προϋπολογισμού  70.500,00 ευρώ  € με Φ.Π.Α 24%.   

             Επειδή  στις  27-12-2016  ημερομηνία  δημοπράτησης δεν προσήλθε   κανένας 

ενδιαφερόμενος  να λάβει μέρος στον διαγωνισμό  πρέπει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της 

να ορίσει νέα ημερομηνία επαναδημοπράτησης και   κάλεσε τα μέλη να  αποφασίσουν σχετικά   . 

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της  την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852\2010  

  

Α π ο φ ά σ ι σ ε  Ο μ ό φ ω ν α 

 

 1)  Ορίζει την 5
η
 Ιανουαρίου    2017 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10

η
 πρωινή στο Δημαρχείο Ζηρού  

ημερομηνία επαναδημοπράτησης του έργου   με τίτλο  «Διαμόρφωση οδού Ν. Ζέρβα στη 

Φιλιππιάδα»       συνολικού  προϋπολογισμού    70.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

24%.     

3) Κατά τα λοιπά που αφορούν τους όρους διακήρυξης της έργου αυτού   ισχύει η αρίθμ. 176/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού . 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 

Ο Πρόεδρος    

Νικόλαος Καλαντζής                                               Τα μέλη                     

                                                                  1.   Κων/νος Κατραχούρας                       

                                                                  2.   Ζήκος  Ρεμπής                                 

                                                                  3.   Απόστολος Γιολδάσης     

  

                                                                   

 

Α Κ Ρ Ι  Β Ε Σ    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Καλαντζής 
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