
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                Αριθμός Πρακτικού  8o /2014

ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Αριθμός Απόφασης     34/2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στους Αγίους Δέκα σήμερα  την 11η   του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα
συνεδρίαση,   η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την αρ. 2945/11-02-2014 πρόσκληση του
Προέδρου που  γνωστοποιήθηκε  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, για τη
συζήτηση  και την λήψη απόφασης των κατεπειγόντων και σοβαρών θεμάτων που προέκυψαν.

Χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Χαριτάκης Γεώργιος,
απόντος του Προέδρου  και Δημάρχου κου Σχοιναράκη Νικολάου , για  λόγους υγείας.
Πρίν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαριτάκης Γεώργιος                                          Σχοιναράκης Νικόλαος
Ξυλούρης Σταύρος                                             Αρβανιτάκης Δημήτριος
Οικονομάκης Φανούριος Γαρεφαλάκης Δημήτριος
Πηρουνάκης Νεκτάριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε   η υπάλληλος του Δήμου,  Δραϊνάκη Άννα γραμματέας της
Επιτροπής, για την τήρηση των πρακτικών .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και πριν από την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης
ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 για το έκτακτο των θεμάτων που
κρίνονται κατεπείγοντα λόγω  παρέλευσης προθεσμιών.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν  το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων και στη
συνέχεια ο Αντιπρόεδρος 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 Δήμαρχος. 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 θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον επειδή
είναι χρηματοδοτούμενο και πρέπει να επαναδημοπρατηθεί άμεσα και κάλεσε τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 για το έκτακτο του θέματος που κρίνεται κατεπείγον να συζητηθεί εκτός
ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους το
κατεπείγον συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια ο  Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.



ΘΕΜΑ 1ο   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής ανοικτής
δημοπρασίας του έργου <<Ανάπλαση πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς-χώρος πολιτιστικών
εκδηλώσεων Δ.Γόρτυνας>>

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Βάσει της αρ. 12/2014 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη  και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής
δημοπρασίας για το έργο  << Ανάπλαση πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς-χώρος πολιτιστικών
εκδηλώσεων Δ.Γόρτυνας>> εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αρ. 939/16-01-2014 διακήρυξη της
δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: ΦΕΚ 26/24-01-2014, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στις 21-
01-2014, ΠΑΤΡΙΣ στις 21-01-2014, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 18-01-2014, ΑΥΓΗ στις 21-
01-2014 και ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ στις 21-01-2014 και τοιχοκολλήθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 11-02-2014 δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και ο διαγωνισμός
κηρύχθηκε άγονος όπως αναφέρεται στο αρ.3031/11-02-2014 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. 3031/11-02-2014
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 12/2014 απόφαση Ο.Ε.
3. Το αριθμό 3031/11-02-2014 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το αρ. 3031/11-02-2014 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου
<< Ανάπλαση πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς-χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ.Γόρτυνας >>
άγονο διαγωνισμό  αφού  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος

2.Κηρύσσει τον διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 11-02-2014 άγονο αφού δεν προσήλθε κανείς
ενδιαφερόμενος

3.Καθορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου << Ανάπλαση πλατειών
Διονυσίου, Παναγιάς-χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ.Γόρτυνας>> στις 20-02-2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα στους Αγίους Δέκα με τους
ίδιους όρους και  την ίδια επιτροπή που αναφέρονται στην αριθμό 12/2014 απόφαση της Ο.Ε. και
διενήργησε τον πρώτο διαγωνισμό.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό     34/2014

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

Ο Αντιπρόεδρος                                                                   Τα μέλη

Χαριτάκης Γεώργιος                                           Ξυλούρης Σταύρος
Οικονομάκης Φανούριος
Πηρουνάκης Νεκτάριος


