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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

Αριθμός Συνεδρίασης :  21/03.07.2019 

 

 

 

   Αριθμός Απόφασης:  74 / 2018 
 
 

ΘΕΜΑ:   Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 71/2019 προγενέστερης απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για 
"Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" και ακύρωση του διαγωνισμού. 

 

  

    Στο Σιδηρόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μηνός Ιου-

λίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00’ μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

Πρωτ. 6208/03,07.2019 έγγραφης πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο των επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 
 

    Παρόντα μέλη                                Απόντα μέλη 
  Μελαδίνης Αθανάσιος                       Αβραμίδης Αναστάσιος     
  Τσίντσιος Γεώργιος                           Πασχαλίδης Θεόδωρος  

Γεωργιάδης Άνθιμος                         Ζλατίντσης Ευθύμιος 
Σαββίδης Παναγιώτης       

 

     Στην πρόσκληση που έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρθη-

κε ο λόγος  σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης, ως εξής:  

«Συγκαλείται η παρούσα  έκτακτη συνεδρίαση  διότι η μελέτη του προαναφερό-

μενου διαγωνισμού χρήζει βελτίωσης σε κάποια σημεία . 

     Ο διαγωνισμός για "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" πρέπει να ολοκληρωθεί 

κατεπειγόντως, καθόσον βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και συντρέ-

χουν σοβαροί λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πυροπροστασίας», 

   Αφού τα μέλη ομόφωνα αποδέχθηκαν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέμα-

τος, ο οποίος δικαιολογεί τη σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος  το 1°   θέμα της ημερήσιας διάτα-

ξης θέμα ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την υπ’ αριθμ. 

71/2019 προγενέστερη απόφαση μας καθορίστηκαν οι όροι για την διενέργεια 

διαγωνισμού για "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" και με την  υπ’ αριθμ. 

5847/2019 Διακήρυξη, και με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ : 19PR005175578, βρίσκεται σε 

εξέλιξη ο διαγωνισμός για  "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου".  

     Λόγω αλλαγής των όρων δημοπράτησης, προς βελτίωση του τελικού αποτελέ-

σματος, προτείνεται ματαίωση του διαγωνισμού, ο οποίος θα δημοπρατηθεί με νέ-

ους όρους.  Η δαπάνη που προκύπτει από την δημοσίευση στις εφημερίδες του 

ματαιούμενου διαγωνισμού, θα καλυφθεί από τον Δήμο.  
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

το από 03.07.2019 αίτημα του Δημάρχου περί τροποποίησης των όρων του εν 

λόγω διαγωνισμού.   

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  

την υπ’ αριθμ. 71/2019 προγενέστερη απόφαση της Ο.Ε.,  την  υπ’ αριθμ. 

5847/2019 Διακήρυξη, και  το από 03.07.2019 αίτημα του Δημάρχου περί τροπο-

ποίησης των όρων του εν λόγω διαγωνισμού,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1.   Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 71/2019 προγενέστερη απόφαση της Ο.Ε. περί κα-

θορισμού όρων για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για "Υπηρεσίες συντήρησης πρασί-

νου" 

2.  Ματαιώνει  τον διαγωνισμό με τίτλο "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" 

(5847/2019 Διακήρυξη, αριθμός ΚΗΜΔΗΣ : 19PR005175578) 

3.  Ορίζει την διενέργεια νέου διαγωνισμού για "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" 

με  νέους όρους. 

4.  Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο του εν λόγω διαγωνισμού θα βα-

ρύνουν το Δήμο. 

5.  Με νεώτερη απόφαση, θα καθορισθούν οι όροι έκδοσης νέας Διακήρυξης για 

την διενέργεια του διαγωνισμού με τίτλο:  "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου" 

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2019 .  
 

  Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
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