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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ.Αποφ. 175/2018                                                     

                          

Απόσπασμα  από το πρακτικό 17 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Κασσάνδρας στις 18/05/2018.     

 

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο 

«Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου 

Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 160/2017). 

 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 18η του μηνός Μαϊου του 

έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κασσάνδρας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ.7804/14-05-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Αντώνιος Μιχαλάκης 

(κωλυομένων του 1ου και 2ου αναπληρωματικών μελών), προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού 

μέλους της πλειοψηφίας Σπυρίδωνα Πούλιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 

4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις". 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε 

σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ                 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ                                       2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ  

3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (3ο αναπλ.μέλος)        3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 

4. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ  

                                                                                     
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αθανάσιος Αδάμ, για την τήρηση των 

πρακτικών.  

Στο 2ο θέμα  το οποίο τέθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 μετά από τη συναίνεση του Προέδρου της Ο.Ε. και ομόφωνη 

συναίνεση από το Σώμα, ο Πρόεδρος είπε: 

 

«Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 145/2018 απόφασή της, όρισε ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών 

δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 160/2017)»,την Τρίτη 19-6-

2018 για τους λόγους που αναφερόταν σ΄αυτήν.  

Πλην όμως στην καταχώρηση των υπαλλήλων του Δασαρχείου Πολγύρου στο Μη.Μ.Ε.Δ. (Μητρώο 

μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) παρατηρήθηκαν λάθη στις ειδικότητες 

των υπαλλήλων με αποτέλεσμα ο ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού να μην καλύπτει τις 

απαιτήσεις της ΔΝΣ/6103/ΦΝδ ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017 Απόφασης Υπουργού Υποδομών , 

Μεταφορών και Δικτύων. 

Ως εκ τούτου και επειδή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών στην προαναφερθείσα ημερομηνία, και πρέπει να ληφθεί απόφαση για νέα ημερομηνία 
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αποσφράγισης η οποία προτείνεται να είναι η Τρίτη 19-06-2018 και ώρα 10:00, να ακυρωθεί η 

173/2018 απόφαση της Ο.Ε.και να ληφθεί νέα για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού μετά από την 

πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κλήρωσης και αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο 

Μη.Μ.Ε.Δ. 

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

2) Tο άρθρο 221 παρ. 8 β) του Ν.4412/2016  

3) Την Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΔΝΣ/6103/ΦΝ466 ΦΕΚ  

    4841Β/29-12-2017) 

4) Την εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

                                                      

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα 

Ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου  

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και 

πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 160/2017)», την 19-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

                                     

 

                      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2018 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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