
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Από το Πρακτικό αριθ. 8/2020 τακτικής συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου 

                               

                            Αριθ.Αποφ.  36/2020    

                  ΘΕΜΑ:  Mετάθεση και ορισμός νέας  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  

                                 αποσφράγισης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την  
                                 ανάθεση  του έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση  
                                  συνθετικού  χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς» 
 

 
    Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του 

δημοτικού συμβουλίου , σήμερα  στις  11 του μήνα  Μαρτίου  του έτους 2020, ημέρα  

Τετάρτη και ώρα  9:00’, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Σουλίου, ύστερα από την αριθμ:   2610/06-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.  

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ,αφού σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω   μέλη :   

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Καραγιάννης           Ιωάννης 
2.   Δημητρίου                   Φώτιος 
3.   Μπέλλος                    Θεοφάνης 

4.   Ζορκάδης                   Δημήτριος 

5.   Aθανασίου                 Νικόλαος 

 

1. Γώγος                         Νικόλαος ,  

2. Καλόγηρος                 Βασίλειος,  οι οποίοι 

αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν 

- Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  Σπύρου  Όλγα ,  υπάλληλο του Δήμου 
Σουλίου. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα:  Mετάθεση και ορισμός 
νέας  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής αποσφράγισης  ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  για την  ανάθεση  του έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση  

       συνθετικού  χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς» και είπε τα εξής : 

-   Εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,έχει προκύψει ένα  κατεπείγον 
θέμα  που αφορά  τη μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την  ανάθεση  του έργου: «Κατασκευή στίβου και 
αντικατάσταση συνθετικού  χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς» , 
δεδομένου ότι  μας γνωστοποιήθηκε η απεργία- αποχή από το σύνολο των τεχνικών 
επιτροπών  των   υπαλλήλων (που ορίστηκαν με την αριθ.  33/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ) που αποτελούν και μέλη της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού του τίτλου του θέματος για το χρονικό διάστημα από 17-02-2020 έως 20-
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03-2020.  Για την ομαλή διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να 
τροποποιηθεί το άρθρο 18 της με αρ. πρωτ. 1700/13-02-2020 διακήρυξης διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την ανάθεση του έργου . 

Λόγω ,λοιπόν, των επειγουσών αναγκών και για την ομαλή  διαδικασία  διεξαγωγής του  
διαγωνισμού για τo εν λόγω έργο  ,θεωρείται αναγκαία η συζήτηση του θέματος αυτού και 
λήψη απόφασης από την Ο.Ε  και σας καλώ να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, ως 
κατεπείγον .  
-       Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:  

 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  (όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018) 
 την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος  

 το σχετικό φάκελο του θέματος που υποβλήθηκε από το  γραφείο προμηθειών του Δήμου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τη συζήτηση του θέματος : « Mετάθεση και ορισμός νέας  ημερομηνίας  
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την  
ανάθεση  του έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού  χλοοτάπητα 
γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς» ,  εκτός  ημερησίας διάταξης , ως κατεπείγον , για 
τους λόγους που ειδικότερα αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Προέδρου. 
 
Ο  Πρόεδρος εισηγούμενoς το   1ο θέμα  εκτός   ημερήσιας διάταξης  , είπε τα εξής:  

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019  ,  η Οικονομική Επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και  
ειδικότερα : «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, 
τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, 
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου 
ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 
έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση. […]» 

- Με την αρ. πρωτ.1700/13-02-2020 διακήρυξη ο Δήμος Σουλίου προχώρησε στην 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για  την ανάθεση του 
έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 
Προκρίτων Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 717.000,00€ με ΦΠΑ 24%, το οποίο είναι 
ενταγμένο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ:6ΨΤΕ46ΜΤΛ6-5ΡΡ). 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε  η 
10η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:00π.μ. 

-  Με την αρ. 33/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου, 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου 49 Προκρίτων Παραμυθιάς», η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους :  

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
1. κ. Άννα Δήμα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)  
2. κ. Χρήστο Βένο ΤΕ Ηλεκτρολόγων(Δήμος Ηγουμενίτσας)  

 3. κ. Άρτεμις Ταφέκη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δήμος Φιλιατών)  
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. κ. Δήμητρα Γούλα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)  

2. κ. Αντιγόνη Μπουσταντζή Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών(Δήμος Σουλίου)  
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 3. κ. Σπυριδούλα Τσιμούρη Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Δήμος Ηγουμενίτσας)  
 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Άννα Δήμα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ 
Θεσπρωτίας) με αναπληρωτή την κ. Δήμητρα Γούλα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ 
Θεσπρωτίας). 
- Με το αρ. πρωτ. 2385/03-03-2020 έγγραφο του Δήμου Σουλίου, 
ενημερώθηκαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας του  ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 17η  Μαρτίου 2020 , 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ 
- Με το αρ. πρωτ. οικ. 34587/4980/05-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων ΠΕ Θεσπρωτίας ,  μας γνωστοποιήθηκε η απεργία- αποχή από το 
σύνολο των τεχνικών επιτροπών των  παρακάτω υπαλλήλων  που αποτελούν και 
μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του τίτλου του θέματος για το 
χρονικό διάστημα από 17-02-2020 έως 20-03-2020: 

       κ. Άννα Δήμα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)Πρόεδρος επιτροπής. 

κ. Δήμητρα Γούλα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας) Αναπληρωτής 
Προέδρου Επιτροπής 

-  Με το αρ. πρωτ. 3034/04-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων 
& Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας , μας γνωστοποιήθηκε η απεργία- αποχή 
από το σύνολο των τεχνικών επιτροπών   των παρακάτω  υπαλλήλων  που 
αποτελούν μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του τίτλου του 
θέματος για το χρονικό διάστημα από 17-02-2020 έως 20-03-2020: 
 κ. Σπυριδούλα Τσιμούρη Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Δήμος Ηγουμενίτσας-
Αναπληρωματικό μέλος). 
 

- Στο   άρθρο 18 της με αρ. πρωτ.1700/13-02-2020  διακήρυξης του διαγωνισμού  
αναφέρεται «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί 
καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, 
καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
των δύο προηγούμενων εδαφίων». 
Με βάση  τα παραπάνω    προτείνεται  η   μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού  και καλείται η Ο.Ε να αποφασίσει  
σχετικά.  

- Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019   
- την αριθ. 33/2020 απόφαση της Ο.Ε 
- την  1700/13-02-2020  διακήρυξη  του διαγωνισμού   
- τα προαναφερόμενα έγγραφα  των τεχνικών υπηρεσιών  
- το φάκελο του διαγωνισμού του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 
διαγωνισμού,  που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 17  Μαρτίου 
2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ  για τις 31  Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 
11:00π.μ και την τροποποίηση του άρθρου 18 της με αρ. πρωτ. 1700/13-02-2020 
διακήρυξης διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την ανάθεση του 
έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 
49 Προκρίτων Παραμυθιάς», στην παράγραφο που αφορά την ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών αντί της   17ης  Μαρτίου 2020 , ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ.  να πραγματοποιηθεί στις 31  Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη  
και ώρα 11:00π.μ 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αρ.πρωτ.1700/13-02-2020 
διακήρυξη. 

 
 
-    Κατά της παρούσας απόφασης  υπάρχει η δυνατότητα  ειδικής διοικητικής προσφυγής  μέσα σε 
προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών   και δυνατότητα άσκησης  αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4555/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  36/2020 
Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η Πρακτικογράφος                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                     
(T.Σ)                                   Υ  π  ο  γ  ρ  α  φ  έ  ς 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, 

ως Πρόεδρος της Οικονομικής Eπιτροπής 

 

  Ιωάννης   Σπ. Καραγιάννης 
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