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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 49ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 04ης Νοεμβρίου 2013. 

 
Αριθ. Απόφασης: 297/2013 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών 

πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων».  

 
Στη Νάξο, σήμερα 04 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15080/31-
10-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Παρόντες: Εμμανουήλ Μαργαρίτης – Πρόεδρος, Ευστάθιος Αγγελής, Δημήτριος 
Λιανός,  Ευστάθιος Πιτταράς, Αργύριος Ανεβλαβής, Δημήτριος Μανιός και Δημήτριος 

Καραπάτης.  
Απόντες:Κανένας.  
Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 

/Οικονομικού, Στρατηγοπούλου Μυρτώ. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <Καθορισμός νέας 

ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»> είπε ότι με την αριθμ. 251/2012 προηγούμενη 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση και 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού 91.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.  
Ακολούθως έθεσε υπόψη την από 29/10/2013  εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». 
Σχετ.:  α. Το από 29-10-2013 πρακτικό δημοπρασίας 
 

 Σας υποβάλλουμε συνημμένα το (α) σχετικό, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
διακήρυξης και παρακαλούμε για την έγκρισή του και τον καθορισμό νέας 

ημερομηνίας και της ίδιας ώρας (10:00 π.μ.) διενέργειας του διαγωνισμού. Η 
σχετική απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με φαξ, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.  

 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθεση πληροφορία ή 

ενημέρωση. 
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Σύμφωνα με το άρθρο  18 της σχετικής διακήρυξης «…Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 

αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Φαξ 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)…».  
Προτείνεται ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 15η Νοεμβρίου 2013, 

ημέρα Παρασκευή. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 
(Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 
του Ν. 3852/2010,  

2. Την υπ’ αριθμ. 251/2013 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
3. Την από 29/10/2013 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών 
και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου», 

4. Το από 29/10/2013 πρακτικό της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων 
Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το από 29/10/2013 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων 
Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με το 

οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.  
2. Καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. 
Μελάνων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», την 15η Νοεμβρίου, ημέρα 
Παρασκευή, με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 

π.μ.  
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 251/2013 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 297/2013. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

              
            Ακριβές Αντίγραφο     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

 
      Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

                   Δήμαρχος 
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