
                

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

            Σοφάδες:24-11-2020 

            Αριθ. Πρωτ:-14047- 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 25/24.11.2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Σοφάδων. 

Αριθμός απόφασης 172/2020 

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης  

προσφορών για το έργο «Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. 

Ανάβρας». 

   

          Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9.30, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων. ύστερα από την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 13914/20-

11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έγινε, 

σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73,74, και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σκάρλος Αθανάσιος Πρόεδρος ΠΑΡΩΝ  

2. Κοντοβάς Δημήτριος Μέλος ΠΑΡΩΝ  

3. Χασιαλής Θεόδωρος Αντιπρόεδρος ΠΑΡΩΝ  

4. Αλεξόπουλος Δημήτριος  Μέλος  ΑΠΩΝ 

5. Σαμαράς Αθανάσιος Μέλος ΠΑΡΩΝ  

6. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος ΠΑΡΩΝ  

7. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος ΠΑΡΩΝ  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 7 μελών, συμμετοχή δήλωσαν τα 6 τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης τέλεσε 

η υπάλληλος του Δήμου Σοφάδων, Ζαχαροπούλου Ευαγγελία. 

 

 
Η συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:   

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής 

επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται 

τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) 

ατόμων.  

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το 

συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε 

περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς 

τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του 

συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 

μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
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      Επί του 2ου θέματος της προ ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε 

τα εξής: 

 
Όπως γνωρίζεται βρίσκεται σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός του έργου  

«Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας» με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Νοεμβρίου 2020 και ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών την 27η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 18 της αρ ιθ. 11900/2020 

διακήρυξης του έργου. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Θεόδωρος Κατσίμπας  με την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 

13985/2020 αίτηση δήλωσε ότι θα απέχει από τις διαδικασίες της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου λόγω συμμετοχής στην  απεργία-αποχή ως μέλος ΕΜΔΥΔΑΣ,  από τις 23-11-2020 έως την 

11-12-2020 καθώς επίσης και ο  αναπληρωτής  πρόεδρος   κ. Κωνσταντάκος Πέτρος με  την υπ΄ 

αρίθμ. πρωτ. 13969/2020 αίτηση ως μέλος ΕΜΔΥΔΑΣ. Με την υπ΄ αρίθμ πρωτ. 13954/2020 

αίτηση του το τακτικό μέλος της επιτροπής, Κωστάκης Δημήτριος, δήλωσε ότι θα απέχει από τις 

διαδικασίες της επιτροπής διαγωνισμού του έργου λόγω συμμετοχής του στην  απεργία-αποχή ως 

μέλος της ΠΟΜΗΤΕΔΥ από τις 23-11-2020 έως την 11-12-2020. 

Επίσης μας κοινοποιήθηκε με το υπ΄αρίθμ. πρωτ. 13954/2020 αίτηση η  εξώδικη 

γνωστοποίηση των ΠΟΕ-ΟΤΑ-ΟΣΕΑΔΕ-ΠΟΓΕΔΥ.ΠΕ-ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ-Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ 

για συμμετοχή σε «Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου 

Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις 

εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές 

παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για 

κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και 

ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα 

υπάρξει χρονική επέκταση.» 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης» ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020 στην παρ. 1 του άρθρου 60ο «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», 

η ισχύς του οποίου παρατάθηκε έως 31-12-2020 με το άρθρο 29 του ν. 4753/20 (ΦΕΚ 227/18-

11-2020/τ. Α΄) αναφέρεται: 

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου 

COVID19, 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 της ισχύος της παρούσας, 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 καθορίζεται 

με την οικεία απόφαση». 
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Επίσης, στο άρθρο 18 της διακήρυξης Δημάρχου 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».  

Καθώς, λοιπόν, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί 

καταρχήν η υγεία όλων των πολιτών και αφετέρου λόγω της απεργίας-αποχής των Ομοσπονδιών 

από 23-11-2020 έως την 11-12-2020, προτείνω τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του 

διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 136/2020 

απόφαση Ο.Ε., για την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, 10.00 π.μ. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

3. Το άρθρο 18 της αριθμ. πρωτ. 11900/2020 Διακήρυξης Δημάρχου 

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020, όπως 

παρατάθηκε και ισχύει. 

5. Την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

7. Τις διατάξεις των εδ. 1 & 2 της παρ. 10 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες, «Αν κάποιο 

μέλος της οικονομικής επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 

παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση 

ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

  Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των  προσφορών του διαγωνισμού του έργου 

«Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας», από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα, 10.00 

π.μ. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2020 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ  

 

ΑΔΑ: ΩΦ8ΗΩ1Μ-5ΑΧ
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