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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   50/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 18 της απόφασης 32/2020 Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 2721/19-02-2020 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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. 32/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ο 
επανακαθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 
2.749.075,54. 

Οι κ.κ. Περιβολάρης Άγγελος, πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του εν 
θέματι έργου, και Μουρατίδης Κωνσταντίνος, αναπληρωτής πρόεδρος της 
επιτροπής διαγωνισμού του εν θέματι έργου, με τις αριθ. πρωτ. 3155/27-02-
2020 και 3415/04-03-2020 αιτήσεις τους αντίστοιχα, δήλωσαν ότι συμμετέχουν 
στην απεργία – αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τις διαδικασίες 
του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των 
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Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί του 
Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων 
του Ν.4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, 
τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων), από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 
Μαρτίου 2020, όπως κοινοποιήθηκε με την από 10/2/2020 Εξώδικη 
Γνωστοποίηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του εν θέματι έργου (σχετ. απόφαση 
32/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου), ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού 
ορίστηκε η 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15. Καθώς όμως ο πρόεδρος 
και ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού απέχουν από τις 
διαδικασίες, θα πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών.  

Προτείνεται ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού η 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, και 
ώρα 10:15. 

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. θ΄ της παρ. 1 του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
3. Την αριθ. 32/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Η αριθ. πρωτ. 1947/05-02-2020 διακήρυξη του έργου 
5. Η αριθ. πρωτ. 3415/04-03-2020 αίτηση του κ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Κ. 
6. Η αριθ. πρωτ. 3155/27-02-2020 αίτηση του κ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ Α. 
7. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Τροποποιεί το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, όπως ορίστηκε με την 
απόφαση αριθ. 32/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, ως 
προς την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Γ. Ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών για τη δημοπρασία του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54, η 31η Μαρτίου 
2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:15. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 50/2020 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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