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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   303/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αναστολή διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Άρση 
Επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων», 
προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
18437/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της 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. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
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 εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

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

Με την αριθ. 295/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ο καθορισμός 
των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Άρση Επικινδυνότητας και 
κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 
74.400,00€, και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Ο κ. Ιωάννου Χρήστος, πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του εν θέματι 
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έργου, και και η κα Μάνου Ευδοκία, μέλος της επιτροπής διαγωνισμού του εν 
θέματι έργου, με τα από 11/12/2020 ηλεκτρονικά μηνύματά τους, δήλωσαν ότι 
συμμετέχουν στην απεργία – αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη 
συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών 
(ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) έως 31 
Δεκεμβρίου 2020 (αρ. πρωτ. 8359/10-12-2020 απόφασης της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.). 

Επίσης ο κ. Ανδρέου Στυλιανός, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής 
διαγωνισμού του εν λόγω έργου, απουσιάζει από τα καθήκοντά του με άδεια 
ειδικού σκοπού (ευπαθείς ομάδες), στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του εν θέματι έργου (σχετ. απόφαση 
295/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου), ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού 
ορίστηκε η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Καθώς όμως ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού απέχουν 
από τις διαδικασίες, θα πρέπει να ανασταλεί η διαγωνιστική διαδικασία. 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Τις διατάξεις του εδ. στ΄ περ. i της παρ. 1 του άρθ. 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 295/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αρ. πρωτ. 8359/10-12-2020 απόφαση της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) 
5. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Αναστέλλει τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο με τίτλο «Άρση 
Επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων», 
προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ 

Γ. Θα οριστεί νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 303/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 

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