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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2020 

Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 
100/2020 

                  
                       

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑ: 7ο             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 

119/24-3-2020 απόφασης Δημάρχου»  
Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, 

ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) 

η Οικονομική Επιτροπή Παλαμά, ύστερα από την αρίθμ.πρωτ. 2497/03-04-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στο συνήθη τόπο δημοσιεύσεων του Δήμου  και 

γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018. 

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  εφτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη εφτά (7) , ήτοι: 

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ  

2.  ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

3.  ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ `ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

4.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

5.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

6.  ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

7.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ ΜΕΛΟΣ 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 7ου  θέματος ημερησίας διάταξης  είπε  στη Οικονομική 

Επιτροπή  τα παρακάτω: 

  

«Κύριοι  συνάδελφοι. 

Έχοντας υπόψη : 

 

 Το αριθμ. πρωτ. 18926/18-03-2020 (ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 

Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

 την παρ. 1 του άρθρου 60 του ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’ ««Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» που αναφέρει τα εξής: 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας ΠΝΠ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:  

α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,  
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β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 

περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,  

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο 

ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και 

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που 

θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

 

Θέτω υπ’ όψιν σας προς έγκριση την αριθμ. 119/24-03-2020 απόφαση Δημάρχου, η οποία 

αναφέρει τα εξής : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
NOMOΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
Β. Παπακυρίτση  Αριθμ. 4 Τ.Κ. 43200 Παλαμάς 
 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Πληροφορίες: Πέτρου Σωτηρία 
Τηλ.: 2444350141,  
Φαξ:2444350117 
petrous@palamascity.gr,  

roupetrou@yahoo.gr                                                                                                       

 
 

 
Παλαμάς:24-3-2020 
Αριθμ. Πρωτ.:2309 
Αριθμ. Απόφ.:119 

 

 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών στον 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 
20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 
 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 

 
Έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.  

 

 Την αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για την διενέργεια 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 
 

mailto:petrous@palamascity.gr
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 Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Δήμο Παλαμά,  την 04-03-2020, 

με ταυτότητα κλήρωσης: : mimed-ecb-a-2-id-aa-5483-eba-2020-03-04-10:00, με την 

οποία κληρώθηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

 

 Την 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝ7ΩΞΛ-ΑΔΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παλαμά με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 

 Την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

 

 Το αριθμ. πρωτ. 18926/18-03-2020 (ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

θέμα Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

 Την παρ. 1 του άρθρου 60 του ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’ ««Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» που αναφέρει τα εξής: 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ, με απόφαση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:  
α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,  
β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας,  
γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το 
στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και 
δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα 
που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

                                      

 Το άρθρο 18 της  αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτικής Διακήρυξης για 

την διενέργεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την για το έργο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών στον 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 
20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 
Ορίζουμε ως νέα  ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  στο ΕΣΗΔΗΣ,  την Τετάρτη 29 
Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ..  
 

Ο Δήμαρχος Παλαμά 
Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 

119/24-03-2020 απόφαση του Δημάρχου, τα σχετικά έγγραφα των Υπουργείων για τα έκτακτα 
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μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 τις διατάξεις 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019,  και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα   : 

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμόν 119/24-03-2020 απόφαση του Δημάρχου  για τη μετάθεση της 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-

06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ 

ΠΑΛΑΜΑ» όπως αυτή αναλύεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 100/2020. 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

            

 
 

 
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

Δήμαρχος 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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