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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Πετρούπολη, 21 Ιανουαρίου 2021                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ              Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 2466 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 15/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                                   της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού με  
              Σ.Α.: 94091 για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  
              ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» προϋπολογισμού € 512.078,16 με το Φ.Π.Α. 
 
    Από το πρακτικό της 2ης του έτους 2021, Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 21  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2319/20.01.2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από 
τα συνολικά εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη, ως εξής: 
 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος-Πρόεδρος   

2.-Σταματοπούλου Αικ/ίνη, Αντιπρόεδρος 4ο Τακ. Μέλος        

3.-Χριστόπουλος Φώτιος, 1ο Τακτικό Μέλος                

4.-Παχίδου Χρυσάνθη, 2ο Τακτικό Μέλος     

5.-Κάκαλης Παναγιώτης, 3ο Τακτικό Μέλος                                                             

6.-Σίμος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος    

7.-Βαμβακάς Γεώργιος, 6ο Τακτικό Μέλος        

8.-Ταλιούρας Δημήτριος, 7ο Τακτικό Μέλος                                  

9.-Λάππας Θεόδωρος, 8ο Τακτικό Μέλος               

   
  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος ότι η συνεδρίαση είναι  
κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης συζήτησης του θέματος της σχετικής πρόσκλησης, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή και συγκεκριμένα λόγω κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών, 
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του εν λόγω διαγωνισμού με  δεδομένο ότι 
υπήρξε ήδη μία αναβολή. 
  Ζητάει δε από το Σώμα, αν συμφωνεί, να συζητηθεί το θέμα που αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση 
της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 77 του  Ν. 4555/2018. 
    
 Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του  
μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και το  
εισηγείται ως εξής: 
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Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση:    
 
 «ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης για το διαγωνισμό με Σ.Α. 94091 που αφορά στο  
                 έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 
 
Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού του θέματος ήταν η 
Τρίτη 22/12/2020. Λόγω συμμετοχής της προέδρου και άλλων μελών της ορισμένης επιτροπής διαγωνισμού 
στην απεργία της ΕΜΔΥΔΑΣ και άλλων λόγων κωλύματός τους, η αποσφράγιση δεν έγινε την ανωτέρω 
ημερομηνία. Την ίδια ημέρα ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την αναβολή της 
αποσφράγισης. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.14 του Ν.2690/99, η τακτική πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού 
πρότεινε νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, την Τετάρτη 27/01/2021 και τα περισσότερα τακτικά μέλη της επιτροπής δέχθηκαν αυτή την 
ημερομηνία. 
 
Παρακαλούμε, σύμφωνα με το αρθ.98 του Ν.4412/16, για: 
Α) Την έγκριση της πρότασης της προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
Β) Τον ορισμό ως νέας ημερομηνίας αποσφράγισης την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
για το διαγωνισμό του έργου του θέματος. 
 
   Στη συνέχεια o Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της πρότασης της Πρόεδρου της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,  
την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και ο οποίος θα διεξαχθεί με την ίδια μελέτη & 
όρους διακήρυξης καθώς και με την ίδια Επιτροπή, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 253/2020 & 254/2020  
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/ Α'/7.6.2010)όπως αντικαταστάθηκε από το  
     άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12-10-2020)  
2.-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  
     στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
3.-Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες  
    διατάξεις” 
4.-Τηνβαριθμ.253/2020 (ΑΔΑ: Ω713ΩΞΣ-Ο4Κ), απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 66/2020  
     μελέτη & οι όροι διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού   
5.-Την αριθμ.254/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛΟΩΞΣ-ΘΣΙ), απόφασή της περί συγκρότησης και ορισμούς της Επιτροπής 
     διενέργειας  του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου   
6.-Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
7.-Την εισήγηση του Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εγκρίνει την πρόταση της Πρόεδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με Σ.Α.: 94091 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» προϋπολογισμού  
      € 512.078,16 με το Φ.Π.Α. και ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, (μέσω ηλεκτρονικού 
      ταχυδρομείου) του  ανωτέρω διαγωνισμού την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 
      π.μ.  
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Β.- Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ίδια μελέτη & όρους διακήρυξης καθώς και με την ίδια  
      Επιτροπή, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 253/2020 (ΑΔΑ: Ω713ΩΞΣ-Ο4Κ) & 254/2020 (ΑΔΑ:  
      ΩΥΛΟΩΞΣ-ΘΣΙ), αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 15/2021.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σταματοπούλου Α., Χριστόπουλος Φ.                                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         
Παχίδου Χ., Κάκαλης Π. 
Σίμος Ε., Βαμβακάς Γ. 
Ταλιούρας Δ., Λάππας Θ.                                    
                                                                                                            ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 
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