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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   86/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 18 της απόφασης με αριθμό 24/2020 
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, ως προς την ημερομηνία 
αποσφράγισης. 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, και της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5418/04-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                     
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων                                     
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, 
η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία.  

Με την αριθ. 24/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ο καθορισμός 
των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου (σχετ. 
απόφαση 24/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου), ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την επιτροπή 
διαγωνισμού ορίστηκε η 02-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:15.  

Στη συνέχεια, με την αριθ. 66/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
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Αμυνταίου, εγκρίθηκε το τεύχος τροποποίησης του ανωτέρω έργου και 
ορίσθηκε νέα ημερομηνία διαγωνισμού η 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.μ.. 

Επειδή, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η χορήγηση άδειας 
ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 
(Α’76) συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 
βρεφονηπιακού σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου φοιτά το τέκνο 
του/της υπαλλήλου και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για 
όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, 

Επειδή, με την από 04/05/2020 και 30/04/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία 
των ΚΟΛΙΤΣΗ Ευθυμίας και ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Κωνσταντίνου, τακτικού και 
αναπληρωματικού προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία 
δηλώνουν ότι δεν μπορούν να παραβρεθούν στην διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών λόγω άδειας στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

Προτείνεται η αναβολή της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Η Οικονομική επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Τις διατάξεις του εδ. θ΄ της παρ. 1 του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
3. Την αριθ. 66/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 24/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο 
6. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τροποποιεί το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, όπως ορίστηκε με τις 
αποφάσεις με αριθ. 24/2020 και 66/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου, ως προς την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών για τη δημοπρασία του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€, και 
αναβάλει τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσας. 

Β. Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για 
τη δημοπρασία του ανωτέρω έργου θα ορισθεί σε νέα συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 86/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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