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ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ:   201/2020 

 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 36/2020  έκηακηηρ δια πεπιθοπάρ ζπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο 
 

ΘΔΚΑ: [Αναβολή ηηρ ημεπομηνίαρ ζςνεδπίαζηρ ηων Δπιηποπών για ηην 
αποζθπάγιζη  πποζθοπών ζηο ζηάδιο πος η κάθε μια βπίζκεηαι  και 
αθοπά ζηοςρ διαγωνιζμούρ: α΄) Ππομήθεια  μησανήμαηορ έπγος 
grader, β΄) Ππομήθεια  αποππιμμαηοθόπος, γ΄) Ππομήθεια  
οσημάηων και δ΄)  Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών αςλειων 
σώπων.] 

 

ηελ Κάησ Αραΐα, έδξα ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο Ννκνύ Αραΐαο θαη ζηελ Αίζνπζα 
πλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ, ζήκεξα, ηελ δεθάηε εβδόκε    (17ε) ηνπ κήλα Δεθεκβξίνπ 
(12νπ) ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο είθνζη (2020), εκέξα Πέκπηε θαη ώξα από 11:00΄έσο θαη 
13:00΄ ζπλήιζε ζε έκηακηη δια πεπιθοπάρ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 
Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο ζύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 θαη 
426/77233/13-11-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Ε. θαη ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 
11613/15-12-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. 
Μπισλά ππξίδσλα, ε νπνία επηδόζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ λ. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 
4555/2018, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  κε ειεθηξνληθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ν 

Πξόεδξνο ηεο Ο.Ε., παξνπζίαο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Κνύθε νθία γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ, δήηεζε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ  γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο νκόθσλα ζπκθώλεζαλ γηα  ην θαηεπείγνλ θαη  

ηελ δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Ε. 

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 
δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ 
ζπκκεηείραλ ηα πέληε (5) κέιε, δειαδή νη: 

Παπόνηερ Απόνηερ 

1. Μπισλάο Ν. πύξνο 

2. Οξιώθ Ι. Κπξηάθνο 

3. ηαπξνγηαλλόπνπινο Γ. ππξίδσλ 

4. Κακπέξνο Γ. Ηιίαο 

5. Παιαηνιόγνο Γ. Κσλζηαληίλνο 

 

 
1. Νηθνιάνπ Γ. Υξήζηνο 

2. Ραπηαθόπνπινο Π. Αζαλάζηνο 

(νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ 
λόκηκα ) 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 
θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ην πξώην (1ν ) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Αναβολή ηηρ ημεπομηνίαρ ζςνεδπίαζηρ ηων Δπιηποπών για 
ηην αποζθπάγιζη  πποζθοπών ζηο ζηάδιο πος η κάθε μια βπίζκεηαι  και 
αθοπά ζηοςρ διαγωνιζμούρ: α΄) Ππομήθεια  μησανήμαηορ έπγος grader, β΄) 
Ππομήθεια  αποππιμμαηοθόπος, γ΄) Ππομήθεια  οσημάηων και δ΄)  Δπιζκεςή 
και ζςνηήπηζη ζσολικών αύλειων σώπων»  θαη ζηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 
ηελ από 5-12-2020 εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Δήκνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: 

[ΕΙΗΓΗΗ 

Έρνληαο ππόςε: 

Α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

Β. Σν γεγνλόο όηη ν Δήκνο καο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ Πξνθήξπμε Δηαγσληζκώλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο θάησζη πξνκήζεηεο: 

1. Σελ αξηζ. πξση.: 10460/13-11-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ 
γηα ηελ ¨ Πξνκήζεηα  κεραλήκαηνο έξγνπ grader»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  
¨απνζθξάγηζεο ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ ηελ 22/12/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 
11:00.¨από ηελ Επηηξνπή Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ.   

2. Σελ αξηζ. πξση.: 9522/19-10-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ 
γηα ηελ ¨ Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξνπ»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  ¨Απνζθξάγηζε ησλ 
ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ ηελ 14-12-2020 εκέξα  Δεπηέξα θαη ώξα 10:00.¨από ηελ 
Επηηξνπή Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

3. Σελ αξηζ. πξση.:10773/23-11-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ  γηα ηελ ¨ 
Πξνκήζεηα  Ορεκάησλ»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  ¨Απνζθξάγηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ 
πξνζθνξώλ ηελ 14-12-2020 εκέξα  Δεπηέξα θαη ώξα 11:30.¨από ηελ Επηηξνπή 
Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

4. Σελ αξηζ. πξση.:9164/8-10-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ  γηα ηελ 
«Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ Αύιεησλ ρώξσλ» 

Γ. Σν γεγνλόο όηη κε ηηο ππ΄ αξηζ. α΄) 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΧ9Ν-Σ1Δ) , β΄) 
137/2020  (ΑΔΑ:6ΝΓΔΧ9Ν-ΙΜΦ), γ΄) 183/2020  (ΑΔΑ:64Ρ1Χ9Ν-8ΘΥ) θαη δ΄) 139/2020 
(ΑΔΑ:ΦΓΗΦΧ9Ν-ΗΦΡ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Οξίζηεθαλ ηα κέιε ησλ 
Επηηξνπώλ Δηελέξγεηαο ησλ αληίζηνηρσλ σο αλσηέξσ Δηαγσληζκώλ.  

Γ.  Σελ από 10-12-2020 Κνηλή Δήισζε έμη Οκνζπνλδηώλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα 
ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 
4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο). 

Δ. Σν γεγνλόο όηη κε: 

1. ηηο ππ’ αξηζ.  πξση. 11505/14-12-2020, 11504/14-12-2020, 11553/14-12-2020 
θαη 11522/14-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 
ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 
4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  κεραλήκαηνο έξγνπ 
grader ¨ , 

2. ηηο κε αξηζ. πξση. 11513/14-12-2020,11505/14-12-2020, 11504/14-12-2020,  
11553/15-12-2020 θαη 11522/14-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί : 
γλσζηνπνίεζεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ 
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από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ 
Επηηξνπή  γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  
απνξξηκκαηνθόξνπ¨, 

3. ηηο κε αξηζ. πξση. 11513/14-12-2020, 11530/14-12-2020, 11505/14-12-2020 
θαη 11641/16-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί : γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 
ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 
4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  νρεκάησλ¨, 

4. ηηο κε αξηζ. πξση. 11530/14-12-202011597/15-12-2020, 11504/14-12-2020 
θαη 11598/15-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί :  γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 
ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 
4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ζρνιηθώλ απιεησλ ρώξσλ¨. 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Δπιτροπής: 

1. Να εγθξίλνπλ ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο ησλ Επηηξνπώλ 
πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε ηηο ππ΄ αξηζ. α΄) 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΧ9Ν-Σ1Δ) , β΄) 137/2020  
(ΑΔΑ:6ΝΓΔΧ9Ν-ΙΜΦ), γ΄) 183/2020  (ΑΔΑ:64Ρ1Χ9Ν-8ΘΥ) θαη δ΄) 139/2020 
(ΑΔΑ:ΦΓΗΦΧ9Ν-ΗΦΡ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ απνζθξάγηζε  
πξνζθνξώλ ζην ζηάδην πνπ ε θάζε κηα βξίζθεηαη θαη αθνξά ζηνπο δηαγσληζκνύο: 

 Πξνκήζεηα  κεραλήκαηνο έξγνπ grader 

 Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξνπ 

 Πξνκήζεηα  νρεκάησλ 

 Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ απιεησλ ρώξσλ 

Καη κέρξη λεσηέξαο εηδνπνηήζεσο,  ιόγσ δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – 
Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , 
πξνκήζεηεο) 

2. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δεκάξρνπ όπσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο 
ελέξγεηεο.]  

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Δηνίθεζεο 
θαη Οηθνλνκίαο θαη ηα θάησζη: α΄) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 (παξ. 1 πεξ. θβ΄) ηνπ λ. 
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010) όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε 
θαη ηζρύεη από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη 
άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 134/09.08.2019), β΄) ην άξζξν 75 ηνπ λ. 
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010) όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε 
θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018 «Πξόγξακκα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» (Ε.η.Κ., ηρ. 
Α΄, θ. 133/19.07.2018), γ΄)  ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, δ΄) ηελ από 5-12-2020 εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο 
Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Α.  Δγκπίνει  ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο ησλ Επηηξνπώλ πνπ 
ζπγθξνηήζεθαλ κε ηηο ππ΄ αξηζ.: α΄),  137/2020  (ΑΔΑ:6ΝΓΔΧ9Ν-ΙΜΦ), β΄) 183/2020  
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(ΑΔΑ:64Ρ1Χ9Ν-8ΘΥ) θαη γ΄) 139/2020 (ΑΔΑ:ΦΓΗΦΧ9Ν-ΗΦΡ) απνθάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ απνζθξάγηζε  πξνζθνξώλ ζην ζηάδην πνπ ε θάζε κηα 
βξίζθεηαη θαη αθνξά ζηνπο δηαγσληζκνύο: 
 

 Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξνπ 

 Πξνκήζεηα  νρεκάησλ 

 Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ απιεησλ ρώξσλ,  κέρξη λεσηέξαο 

εηδνπνηήζεσο κε αλαθνίλσζε από ηνλ Δήκαξρν Δπηηθήο Αραΐαο,  ιόγσ δήισζεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) 

Β.  Δγκπίνει ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο πνπ 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΧ9Ν-Σ1Δ) απόθαζε Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο  γηα ηελ απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ πνπ αθνξά: Σελ  Πξνκήζεηα  κεραλήκαηνο 

έξγνπ grader, κέρξη λεσηέξαο εηδνπνηήζεσο κε  απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ,  ιόγσ δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ 

από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο). 

Γ. Δξοςζιοδοηεί ην Δήκαξρν όπσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   201/2020.  

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 
[ςπογπαθή] 

Σα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 
[ςπογπαθέρ] 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ –  
ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΗΑ 

 

 

ΠΤΡΗΓΩΛ Λ. ΚΤΙΩΛΑ 

ΑΔΑ: 6Ε46Ω9Ν-6ΦΘ
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