
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      

Από το πρακτικό 26ης/2020 συνεδρίασης 

 τ η ς  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  Δ ή μ ο υ  Θ έ ρ μ ο υ 

Αριθμός Απόφασης: 224 / 2020 

ΘΕΜΑ:  Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε 

υποδομές Δήμου Θέρμου» λόγω της αποχής του Προέδρου και του 

αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής  Διαγωνισμού. 

 Στο Θέρμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημοτικό Κατάστημα επί της πλατείας οικ. Νικολίτσα στο Θέρμο, σήμερα, Τρίτη 22 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, διεξήχθη η 26η/2020 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 

4555/2018 και της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6793/18.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου κ. 

Κωνσταντάρα Σπυρίδωνα, που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύθηκε στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

Κλήθηκαν επίσης και οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων  Ανάληψης κ. 

Πετρόπουλος Γεώργιος και Κόνισκας κ. Παπασημάκης Δημήτριος οι οποίοι έχουν 

δικαίωμα λόγου στα θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, σύμφωνα με την 

παρ. 8 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 

Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 (εφτά) μελών βρέθηκαν 

 Παρόντες  5 (πέντε) και συγκεκριμένα: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Κωνσταντάρας Σπυρίδων (Πρόεδρος)          1. Κουβαράς Κων/νος  

2. Παπαθανασόπουλος Κων/νος                      2. Γλαβάς Γεώργιος 

3. Μυζήθρας Γεώργιος                                         αν και νόμιμα κλήθηκε 

4. Κότσαλος Κων/νος  

5. Κασόλας Θεόδωρος                                                                     

 

Για το θέμα αυτό δεν συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου Πρόεδροι Συμβουλίων 

Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σύμφωνα με την παρ. 8 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, καθότι το 

αντικείμενο της εν λόγω απόφασης δεν αφορά ξεχωριστά κάποια Κοινότητα. 

     Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του 

Δήμου, κ. Μαρία Πολυχρόνου.    

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο «Μετάθεση 

της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές Δήμου Θέρμου» λόγω της 

αποχής του Προέδρου και του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής  Διαγωνισμού», 

έθεσε υπόψη του Σώματος την από 14-12-2020 εισήγηση του Τεχνικού Γραφείου του 

Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η7ΑΩΡΑ-ΑΣΘ



Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την από 14/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ. ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών 

επιτροπής διαγωνισμού από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών (Μη.Μ.Ε.Δ.) μέσω 

της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr) για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών από 

πλημμύρες σε υποδομές Δήμου Θέρμου»   

2. Την 184/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕ8ΩΡΑ-ΦΙ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου  

3. Τη Διακήρυξη του παραπάνω έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC007553664 2020-10-29) 

4. Την Περίληψη Διακήρυξης του παραπάνω έργου (AΔΑΜ: 20PROC007553755 2020-10-29) 

5. Την από 16/11/2020 εξώδικη γνωστοποίηση για απεργία – αποχή των μελών της 

Π.Ο.Ε.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων 

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών) 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) από 23 Νοεμβρίου έως 

11 Δεκεμβρίου 2020. 

6. Το γεγονός ότι με βάση τη Διακήρυξη και την Περίληψη Διακήρυξης του έργου καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου ορίζονταν η 01-12-2020 και 

ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζονταν η 07-12-2020 και 

ώρα 11:00 π.μ. 

7. Τα από 23-11-2020 και 16-12-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου 

της επιτροπής διαγωνισμού Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου προς το χειριστή του διαγωνισμού 

Απόστολο Τσινιά περί αποχής του από την επιτροπή διαγωνισμού για όσο διαρκεί η 

απεργία – αποχή. 

8. Τα από 17-11-2020 και 16-12-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωτή 

Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού Κωνσταντίνου Φιλίππου προς το χειριστή του 

διαγωνισμού Απόστολο Τσινιά περί αποχής του από την επιτροπή διαγωνισμού για όσο 

διαρκεί η απεργία – αποχή.  

9. Την 212/2020 (ΑΔΑ: 6Φ9ΞΩΡΑ-3ΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

ορίζονταν ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 28-12-2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 8359/10-12-2020 απόφαση της Π.Ο.Ε.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών) για 

συνέχιση της απεργίας – αποχής μέχρι 31-12-2020. 

Εισηγούμαστε: 

Τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού η οποία θα είναι η 18
η
 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.   

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

      Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

παραπάνω, τις ισχύουσες διατάξεις καθώς τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ.3 του 

Ν.4412/2016 και των άρθρων 14 & 58 του Ν.3852/10, το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 54 

του Ν.3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος κωλύματος 

                   ομόφωνα   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

       Ορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης του  ανοικτού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές 

Δήμου Θέρμου»   την 18
η
 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

     Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  224/ 2020. 

     Γι΄ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:  

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                 

                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   (ακολουθούν  υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΑΔΑ: 6Η7ΑΩΡΑ-ΑΣΘ



 

ΑΔΑ: 6Η7ΑΩΡΑ-ΑΣΘ


		2020-12-31T11:06:07+0200
	Athens




