
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           

Αριθµ. Συνεδρίασης    43
η
   / 17-10-2012        

Αριθµ. Απόφασης      1833  / 17-10-2012  

Αριθµ. Θέµατος          1ο   
E.Η.∆. 

 

               ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 17 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, 
η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα µε πρόεδρο τον κ. Χασδάι Καπόν, Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης και 
∆ιαχείρισης Οικονοµικών Πόρων, ύστερα από την αριθµ. 86335/3609/12-10-2012 

έγγραφη πρόσκλησή του προς όλα τα τακτικά (10) και αναπληρωµατικά (6) µέλη 

της, παρουσία των τακτικών µελών της κ.κ. Λ.Ζαχαριάδη, Κ.Καζαντζίδη, και των 

αναπληρωµατικών µελών της κ.κ. Θ.Λειψιστινού, Θ.Πατέλη και Τρ.Μηταφίδη στη 

θέση των τακτικών µελών που απουσίαζαν και της Γραµµατέως Α.Λιναρδάκη 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, και έλαβε γνώση του 1ου θέµατος της E.Η.∆. που αφορά: Έγκριση 

επανάληψης του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

«Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού Συγκροτήµατος 4ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου στην 

οδό ∆ελφών 150», π.δ. 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπ΄όψη: 

Α) α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ.  ε΄ του Ν. 3852/10 

     β) Τις διατάξεις   του Ν. 3669/08 

Β) Την µε  αρ. 1518/2012 απόφασή της  µε την οποία  καταρτίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισµού.  

Γ) Το από 16/10/2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού. 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 

 Α) Εγκρίνει την επανάληψη του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου:«Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού Συγκροτήµατος 4
ου

 

∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό ∆ελφών 150», π.δ. 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., ο 

οποίος δεν διενεργήθηκε κατά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

16/10/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξαιτίας της 
αποχής της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ του ΤΕΕ &  των οργανώσεων των µηχανικών. 

 Β) Ορίζει ότι ο νέος διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  13/11/2012, ηµέρα Τρίτη  και 
ώρα  09:30΄-10:00΄ 

    Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την παραπέρα ενέργεια.  

 

                                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                                                                        Λ.ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ 

                                                                                         Κ.ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 

                                                                                           Θ.ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ                                       

                                                                                          Θ.ΠΑΤΕΛΗΣ 

ΧΑΣ∆ΑΪ ΚΑΠΟΝ                      Α.ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗ                    ΤΡ.ΜΗΤΑΦΙ∆ΗΣ  
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