
                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2021 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
54/2021

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ:   2  ο             Π     Ε     Ρ     Ι     Λ     Η     Ψ     Η  
«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του με ανοικτή διαδικασία
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >» 
Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την  11η του μηνός  Μαρτίου  του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια
περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.  Πρωτ.:
2080/10-03-2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 , παρ.6 του Ν. 4555/2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας
και  σύμφωνα με τις  από 11 – 03 – 2020 και  30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  Covid-19  και  της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 -
2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  και  20930  /  31  –  03  –  2020  (ΑΔΑ:  6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ
2. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
3. ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΠΑΡΩΝ
6. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ >> ΠΑΡΟΥΣΑ
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ >> ΠΑΡΩΝ

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση
των πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος   αναφερόμενος   επί  του  2ου θέματος  της  έκτακτης  συνεδρίασης, είπε   στη
Οικονομική Επιτροπή  τα παρακάτω:

 

Κύριοι  συνάδελφοι,   

 Με την υπ’ αριθμ. 15/2021(ΑΔΑ: ΩΣΩΗΩΞΛ-ΗΣ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή έγινε ο
καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια με τίτλο <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ>.
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ΑΔΑ: ΨΜ88ΩΞΛ-ΗΦΠ



 Με την αριθμ.πρωτ. 1431/18-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008157163) Διακήρυξη του Δημάρχου
και συγκεκριμένα στο άρθρο 3.1.1 καθορίστηκε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, η 15/03/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 
 
Διαπιστώθηκε  ότι  εκ  παραδρομής  ορίστηκε  ως ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης
ημέρα  αργίας,  ήτοι  Καθαράς  Δευτέρας και  θα  πρέπει  να  προβούμε  στη  μετάθεση  της
ανωτέρω ημερομηνίας αποσφράγισης  για την 16/03/2021 ημέρα Τρίτη.

Η παρούσα απόφαση θα  κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
μέσω του πεδίου επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου προς γνώση και ενημέρωση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
 τις  διατάξεις  του  ΠΔ  171/87  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτούν  και  ειδικές

ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων  που  εκτελούνται  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.

 τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4623/2019
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»
 τις   διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών,  και

υπηρεσιών» 
 τις  διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης

νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

 τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018
 της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων
 την εισήγηση του Προέδρου  
 την τοποθέτηση των μελών,  ομόφωνα :

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε Ι 

1. Τη  μετάθεση  της  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης του  (υπο)φακέλου
<Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά> που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, με Α/Α συστήματος 106501 (ΕΣΗΔΗΣ),για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  ,  για
την 16/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

2. Εξουσιοδοτεί  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  να  μεριμνήσουν  προκειμένου  να  κοινοποιηθεί  η
παρούσα μέσω του πεδίου επικοινωνίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σε όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2021
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΜ88ΩΞΛ-ΗΦΠ



ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΑΔΑ: ΨΜ88ΩΞΛ-ΗΦΠ
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