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                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 25/2019 της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ.Απόφ.:199/2019 Θέμα 08
ο
: Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου 

“Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” (από 24-09-2019 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας).   

 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  30  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  

και ώρα  11:00 (11:00 π.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 21526/25-09-2019, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα 

με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010) .  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7) μελών 

προσήλθαν επτά (7), μέλη, δηλαδή: 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Μπάτσης Χρήστος (Πρόεδρος)   ΚΑΝΕΝΑΣ 

2 Κετικίδης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος     

3 Σέλκος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος    

4 Βέσκος Δημήτριος, τακτικό μέλος    

5 

Χατζηδημητρίου Αθανάσιος, τακτικό 

μέλος 

 

 

 

6 Μπίνος Δημήτριος, τακτικό μέλος    

7 Τσάνταλης Παρασκευάς, τακτικό μέλος    

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Ταρασίδης Θεόδωρος – Κοινότητας Αριδαίας 

2. Μαυρίδης Γεώργιος – Κοινότητας Ίδας 

3. Κωνσταντινίδης Πέτρος – Κοινότητας Πιπεριας 

Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων, τρείς (3), οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 άρθρο 75 

Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Παρούτογλου Νικόλαος,  για την τήρηση 

των πρακτικών, η  κα Λουμπουνάκη Δήμητρα υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρος Επιτροπής 

διαγωνισμού  κατά την συζήτηση του 14ου, και η κα Δρενόφτση Γεωργία υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας 

κατά την συζήτηση του 2ου θέματος, χωρίς δικαίωμα  ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή.  

   Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 08ο  θέμα της   ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, με συνημμένη την ηλεκτρονική αλληλογραφία των 

μελών της επιτροπής διαγωνισμού με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσία, τα οποία τα μέλη έλαβαν 

γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο έχει ως εξής:  

 

 

 “Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” 

Σχετ. Η αρ. 17520/1-8-2019 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανωτέρω έργου 

 Με το παρόν εισηγούμαστε τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου 

“Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας”, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84068   προϋπολογισμού 

223.972,00 € που προγραμματίστηκε στις 26/8/2019. Όμως λόγω αδυναμίας σύστασης της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  όπως απεικονίζεται στα 

συνημμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 18 της διακήρυξης, “αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για 
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τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα μέρα ή αν μέχρι την ημέρα 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 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....”. λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω καλείται το σώμα όπως α) ορίσει νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) εξουσιοδοτήσει την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αλμωπίας για την κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” 

στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ,  στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού προκειμένου 

αυτή να συγκληθεί και να αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Συνημμένα: Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών της επιτροπής διαγωνισμού με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο της υπηρεσίας 

Η προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Χριστοπούλου Μαρία 

Μηχ. ΠΕ5 με βαθμό Α’” 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε την 14/10/2019 ως νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού Ίδας Δήμου 

Αλμωπίας” 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2018 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α' ) 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 

5. την από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, 

με συνημμένη την ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών της επιτροπής διαγωνισμού με το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσία 

6. Την εισήγηση του Προέδρου Ο.Ε. 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση 

Αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” , στις 14/10/2019. 

2. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας για την κοινοποίηση της 

απόφασης στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” στο ΚΗΜΔΗΣ, στο 

ΕΣΗΔΗΣ,  στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού προκειμένου αυτή να 

συγκληθεί και να αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

 

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμ. 199/2019 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                             (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς) 

   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  30  Σεπτεμβρίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 

  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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