
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της  5/2020  τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης 

 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου  2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.2249/21-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου που 

επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με  πέντε (5) παρόντα μέλη και 

τέσσερα (4) απόντα,  επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών. 

       

                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος                         (Πρόεδρος) 1. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιδήμαρχος) -  (τακτικό μέλος) 

2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)(τακτικόμέλος)                     2.Ψωμάς Αλ/νδρος(Αντιδήμαρχος)- (τακτικό μέλος) 

3. Σύρτας Γεώργιος-  Αντιδήμαρχος -  (τακτικό μέλος) 3 .Ηλιάδης Μιχαήλ                               (τακτικό μέλος) 

4. Κιλατζίδης Ελευθέριος                        (αναπληρ.μέλος) 4.Ντεμίρης Αθανάσιος                         (τακτικό μέλος) 

5.Παυλίδης Πέτρος                                   (αναπληρ.μέλος)  

  

 Οι οποίοι δεν ήλθαν  αν και κλήθηκαν  νόμιμα 

 

Τα πρακτικά τήρησε η  υπάλληλος του Δήμου  κ.Ναλμπάντη Ελένη 

 

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη     

ως κατεπείγοντος  προς συζήτηση   

 

          Πριν την εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα 

ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα 

και αφορά την «Μετάθεση ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του 

διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».  

Επειδή  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης  θα γινόταν στις 05-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 και επειδή ο 

Πρόεδρος και ο Αναπληρωματικός του ενημέρωσαν με επιστολή τους την Υπηρεσία μας ότι λόγω 

απεργίας θ’ απέχουν, έως 20-3-2020,  από την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών . 

 Μετά από τα παραπάνω επιβάλλεται να μετατεθεί η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης  

την Πέμπτη  26-3-2020 και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία  η συζήτηση  του εν λόγω θέματος ως εκτάκτου στην παρούσα 

συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη  να ψηφίσουν σχετικά  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  αφού έλαβε υπόψη του  

• την εισήγηση του προέδρου  

• την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

• το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του                

 

ΑΔΑ: 6Ω3ΛΩΞΖ-ΡΟ8





 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

             Τη  συζήτηση του θέματος  «Μετάθεση ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών  του διαγωνισμού   «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην 

παρούσα  συνεδρίαση 

Αριθ.Απόφ. 44/2020 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 25-2-

2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

             Με την αριθ.29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»  ενώ με το άρθρο 18 της Διακήρυξης 

ορίστηκε ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του,  η 5-3-2020, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:00. 

Επειδή όμως ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωματικός του ενημέρωσαν με επιστολή τους την Υπηρεσία 

μας ότι λόγω απεργίας θ’ απέχουν έως 20-3-2020 από την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και  

επειδή στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης  ορίζεται ότι «αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η 

αποσφράγιση κατά την ορισθείσας ημέρα, η αποσφράγιση μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής». Η απόφαση αυτή  πρέπει να κοινοποιηθεί   στους προσφέροντες  

μέσω της λειτουργικότητας  της «Επικοινωνίας» πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  

Επειδή είναι οριακή  η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών  από σήμερα έως τις 5-3-2020 

παρακαλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μεταθέσουν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», για την Πέμπτη  26-3-2020 και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας 

Διακήρυξης. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη: 

1.  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 3 του Ν.4623/2019 

Μετά από  διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

             

 Μεταθέτει την ημερομηνία  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»  την Πέμπτη  26-3-2020 και ώρα 09:00, 

σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ.   44/2020 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας                               Τα Μέλη                                 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 

Ως πρόεδρος της ΟΕ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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