
 Απόσπασμα 

 Από το πρακτικό της αριθμ. 20/2020 Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  285/2020                             

Περίληψη  

«Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», 

Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με ΦΠΑ)» 

Στα Γιαννιτσά, σήμερα 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Πέλλας σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από την αριθμ. πρωτ.: 

27958/20-11-2020, γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Ο.Ε. που δόθηκε χωριστά σε όλα τα 

μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην 

υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «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»».  

     

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                        1) Στάμκος Γρηγόριος, πρόεδρος της Ο.Ε 

                        2) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε. 

                        3) Κάλφας Στέργιος, μέλος της Ο.Ε.μέλος της Ο.Ε. 

   4) Μήνδος Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.                    

   5) Στεργιούλας Δημήτριος μέλος της Ο.Ε. 

   6) Σεραΐδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε. 

   7) Φωκάς Ιωάννης, μέλος της Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Δαρδανελιώτη Αναστασία, Θεοδωρίδης Θεόδωρος  

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι από τα εννιά (9)  μέλη βρέθηκαν 

παρόντα  τα εφτά (7) μέλη,  άρχισε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Πέλλας.  

 Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η γραμματέας της Ο.Ε., Δημ.  Υπάλληλος κ. Γαρυφαλλιά 

Τσιφίδα. 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το 1
ο
 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά 

τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», 

Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με ΦΠΑ). 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ανέφερε τα εξής: 

«Με την αριθ. 248/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας συγκροτήθηκε η 

αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», (Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με 

ΦΠΑ)) και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε -δυνάμει της υπ. αριθ.247/2020 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Δ.Πέλλας- η υπ. αριθ.25964/2020 σχετική διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία 

ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 26
η
/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00π.μ. (άρθρο 18). 

Με τις από 20/11/2020 γραπτές δηλώσεις των μελών της προαναφερόμενης Επιτροπής 

Διαγωνισμού, κας Ελένης Παπαδημητρίου (μέλους) και κ. Κωνσταντίνου Παπαστεργίου 

(Αναπληρωτή Προέδρου) πληροφορούμαστε για την εξαίρεση τους από τις διαδικασίες του εν 

λόγω διαγωνισμού, λόγω συμμετοχής τους σε απεργία-αποχή του σωματείου στο οποίο 

ανήκουν, από 23/11/2020 έως 11/12/2020. 



ΑΔΑ: ΩΚ95ΩΞΤ-61Ο



Κατόπιν τούτου, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας, με το από 20/11/2020 

έγγραφο, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Πέλλας τον ορισμό νέας ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της 

αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών, την Πέμπτη 26/11/2020 και ώρα 10:00π.μ., επικαλούμενη το άρθρο 18 της σχετικής 

διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «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 απόφασης 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, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων.  ̈

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη της: α) την αρ.248/2020 απόφασή της, β) 

την αρ.πρωτ.:25964/2020  διακήρυξη, γ) τις 20/11/2020 γραπτές δηλώσεις εξαίρεσης, δ) την από 

20/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας, ε) Το άρθ. 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ζ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η) την εισήγηση 

του προέδρου της 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

1. Ορίζει τη Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 10:00π.μ, ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 

του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με ΦΠΑ). 

2. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας για την κοινοποίηση της 

παρούσας απόφασης στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας ¨Επικοινωνία¨ στο 

ΕΣΗΔΗΣ, την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην ιστοσελίδα του Δ.Πέλλας, καθώς και την 

κοινοποίησή της με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, προκειμένου 

αυτή να συγκληθεί και να αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

 

Η παρούσα απόφαση  πήρε α.α. 285/2020 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά: 

                                                Η Οικονομική Επιτροπή 

             Ο   πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                 Έπονται οι υπογραφές    

                                                                                                                                                         

Πιστό απόσπασμα  

   Γιαννιτσά    25-11-2020                                                                      

 

            Ο Πρόεδρος 

 

 

     Γρηγόριος Στάμκος 

http://www.promitheus.dov.gr/
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