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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

   

  Στους Αγίους ∆έκα σήµερα  την  15  του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 

12:00  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Γόρτυνας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Γόρτυνας,  ύστερα από την αριθµό 26757/11-10-2013  πρόσκληση 

του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη  σύµφωνα µε το άρθρο 75 Ν. 

3852/2010, για τη συζήτηση και τη   λήψη αποφάσεων στα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και η υπάλληλος του ∆ήµου, ∆ραϊνάκη  Άννα, γραµµατέας της 

Επιτροπής, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά  ( 7 ) µελών, βρέθηκαν παρόντα τα  

τέσσερα  ( 4  ) µέλη    ∆ηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ρετάκης    Εµµανουήλ                               Αρβανιτάκης ∆ηµήτριος

Ξυλούρης Σταύρος                                       Γαρεφαλάκης ∆ηµήτριος

Πηρουνάκης Νεκτάριος                               Χαριτάκης Γεώργιος

Οικονοµάκης Φανούριος

Ο  Πρόεδρος  πριν την έναρξη της συνεδρίασης είπε:

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέµατα που προτείνει ο ∆ήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίσει  µε την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της, ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει 

εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό 

µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. Έχει προκύψει λοιπόν το παρακάτω  θέµα, το οποίο θεωρείται  κατά την κρίση µου 

κατεπείγον γιατί οι διαδικασίες επαναδηµοπράτησης είναι χρονοβόρες και επείγει η απορρόφηση 

της χρηµατοδότησης

 Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής αποδέχθηκαν τη πρόταση του Προέδρου ο οποίος στη 

συνέχεια   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

ΘΕΜΑ    3ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ανοικτής 

δηµοπρασίας του έργου <<Αποκατάσταση κτιρίου δηµοτικού σχολείου Καπετανιανών και 

ανάπλαση αύλειου χώρου για τη φιλοξενία πολιτιστικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 

στον οικισµό Καπετανιανά>>

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης είπε:

Βάσει της αρ. 174/2013 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης ανοικτής δηµοπρασίας για το έργο  << Αποκατάσταση κτιρίου δηµοτικού 

σχολείου Καπετανιανών και ανάπλαση αύλειου χώρου για τη φιλοξενία πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στον οικισµό Καπετανιανά >>   εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η 

αρ. 24125/12-9-2013 διακήρυξη της δηµοπρασίας η οποία δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες: ΦΕΚ 

604/27-9-2013, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στις 21-9-2013, ΠΑΤΡΙΣ στις 21-9-2013, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ



στις 21-9-2013, ΑΥΓΗ στις 21-9-2013 και ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ στις 24-9-2013 και 

τοιχοκολλήθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα.

Ο διαγωνισµός διεξήχθη στις 15-10-2013  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και ο διαγωνισµός

κηρύχθηκε άγονος όπως αναφέρεται στο αρ.26946/15-10-2013 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής

της δηµοπρασίας και το οποίο σας θέτω υπόψη για τη λήψη σχετικής απόφασης:

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή,  καλείται να εγκρίνει το αρ. 26946/15-10-2013

πρακτικό της επιτροπής για το παραπάνω έργο, να κηρύξει τον διαγωνισµό άγονο και να ορίσει νέα

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου σύµφωνα  µε το άρθρο 22 του Ν.3669//2008.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

2. Την αριθµό 174/2013 απόφαση Ο.Ε.

3. Το αριθµό 26946/15-10-2013 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

                                  

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει  το  αρ.26946/15-10-2013 πρακτικό  της  επιτροπής  διεξαγωγής  της  δηµοπρασίας  του

έργου  << Αποκατάσταση κτιρίου δηµοτικού σχολείου Καπετανιανών και ανάπλαση αύλειου

χώρου  για  τη  φιλοξενία  πολιτιστικών  και  αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων  στον  οικισµό

Καπετανιανά >>  άγονο διαγωνισµό  αφού  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος

2.Κηρύσσει  τον  διαγωνισµό  που  διεξήχθη στις  15-10-2013 άγονο αφού  δεν  προσήλθε  κανείς

ενδιαφερόµενος

3. Καθορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου  << Αποκατάσταση κτιρίου

δηµοτικού  σχολείου  Καπετανιανών  και  ανάπλαση  αύλειου  χώρου  για  τη  φιλοξενία

πολιτιστικών  και  αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων  στον  οικισµό  Καπετανιανά >> στις  25

Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα

στους Αγίους ∆έκα µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αριθµό 174/2013 απόφαση της Ο.Ε.

και  την ίδια επιτροπή  που συγκροτήθηκε µε την αριθµό 174/2013 απόφαση Ο.Ε.και διενήργησε

τον πρώτο διαγωνισµό.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθµό           188/2013

  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα  µέλη 

∆ρετάκης Εµµανουήλ                                              Ξυλούρης Σταύρος

                                                                                 Πηρουνάκης Νεκτάριος

                                                                                 Οικονοµάκης Φανούριος


