
                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                               
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 1971
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 21/2017

                                                               Από το Πρακτικό της 4ης/2017 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην Χαλκίδα, σήμερα,  Τρίτη  17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα  13.00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα επί  των οδών  Ληλαντίων και  Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

1057/12-01-2017 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  2132/2014  Απόφαση

Δημάρχου  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Γεώργιος  Μπαντούνας,  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  εκλέχθηκαν

σύμφωνα με την  207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω επτά (7) μέλη:    

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Mπαντούνας Γεώργιος              1. Γεωργαράς Παναγιώτης

2. Γεωργίου Σωτήριος              2. Μπάκας Ιωάννης

3. Μάζης Αναστάσιος             

4. Γεωργαλάς Νικόλαος

5. Αναγνωστάκης Κων/νος           

6. Γουρνής Βασίλειος

7. Κόρδης Δήμος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Καθορισμός νέας  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  και

αποσφράγισης  προσφορών  για  το  έργο:  «Κατασκευή  συστημάτων  φωτεινών

σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους».
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     Ο   κ.  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  στην  περίληψη  θέμα,   έθεσε  υπόψη  της  Οικονομικής

Επιτροπής  το  υπ'  αρ.  πρωτ.:  753/11-01-2017  έγγραφο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  θέμα:

<Καθορισμός  νέας  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  και  αποσφράγισης  προσφορών για  το

έργο: «Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους»> ως κάτωθι:

Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους ανωτέρω βίας (ισχυρή χιονόπτωση) δεν κατέστη δυνατόν να

διεξαχθεί ο διαγωνισμός του ανωτέρω έργου ούτε υποβλήθηκε καμία προσφορά στις 10/1/2017

ημέρα Τρίτη.

Κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου όπως καθορίσετε με νέα

απόφασή  σας  την  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  και  αποσφράγισης  των

προσφορών για το ανωτέρω έργο στις 26/1/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

....................……………………………………………………………………………………………

      Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από ανταλλαγή απόψεων των

μελών αυτής και αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010

- το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016

- το άρθρο 18 της αρ. 659/2016 και αρ. πρωτ.: 45650/29-11-2016 Διακήρυξης του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Κάνει  δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού και ορίζει  ως  νέα καταληκτική

ημερομηνία υποβολής  και  αποσφράγισης  προσφορών  για  το  έργο:  «Κατασκευή  συστημάτων

φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους», την 26-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

π.μ.

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ ΡΑΦ Ο

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   ΓEΩΡΓIΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ     

17PROC005706923 2017-01-18

ΑΔΑ: Ω0ΡΕΩΗΑ-ΔΘ8


	
	Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

		2017-01-18T08:57:40+0200
	Athens




