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ΑΡΘΘΛΟ ΑΠΟΦΑΗ:   59/2021 

 
Α Π Ο  Π Α  Λ Α 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 12/2021  ηαθηηθής δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο 

 
ΘΕΛΑ: «Ορηζκό  εκεροκελίας ζσλεδρίαζες ηες Επηηροπής ποσ 

ζσγθροηήζεθε κε ηελ αρηζ. 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΩ9Μ-Σ1Δ) 
απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής  γηα ηελ αποζθράγηζε  
προζθορώλ  ηες « Προκήζεηας  κεταλήκαηος έργοσ grader¨, από ηο 
ζηάδηο ποσ βρίζθεηαη,  ζύκθωλα κε ηελ αρηζ. 201/2020 
(ΑΔΑ:6Ε46Ω9Μ-6ΦΘ) απόθαζε ηες Ο.Ε.  » 
 

ηελ Κάησ Αραΐα, έδξα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο Ννκνύ Αραΐαο ηελ 
δεύηεξε(2ε) ηνπ κήλα Απξηιίνπ (4νπ) ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο είθνζη έλα (2021), 
εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 13:00΄ ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε  
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο από 11/03/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-
3-2020), ηελ ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 17974/22.03.2021 (ΦΔΚ 1119/22.03.2021 ηεύρνο Β') 
θαη ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2796/29-03-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 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 ιήςε 
απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11/03/2020 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-3-2020), θαη ηελ ΚΤΑ 
Γ1α/ΓΠ.νηθ. 10969/19.02.2021 (ΦΔΚ 648/20.02.2021 ηεύρνο Β' ) ν Πξόεδξνο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Μπισλάο ππξίδσλ, παξνπζία ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ   
Κνύθε νθίαο  γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα 
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δήηεζε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπο γηα ηνλ ηξόπν 
δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ελεκέξσζαλ ηνλ Πξόεδξν όηη ζπκθσλνύλ 
ΟΜΟΦΩΝΑ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο. 

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

Παρόληες Απόληες 

1. Μπισλάο Ν. πύξνο (πξόεδξνο) 
2. Οξιώθ Ι. Κπξηάθνο 
3. ηαπξνγηαλλόπνπινο Γ. ππξίδσλ 
4. Κακπέξνο Γ. Ηιίαο 
5. Ραπηαθόπνπινο Π. Αζαλάζηνο 

1. Παιαηνιόγνο Γ. Κσλζηαληίλνο 
2. Νηθνιάνπ Γ. Υξήζηνο  

 (νη νπνίνη  δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 
θιήζεθαλ  λνκίκσο) 
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Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ηξίην  (3ν) 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Ορηζκό  εκεροκελίας ζσλεδρίαζες ηες 
Επηηροπής ποσ ζσγθροηήζεθε κε ηελ αρηζ. 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΩ9Μ-
Σ1Δ) απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής  γηα ηελ αποζθράγηζε  
προζθορώλ  ηες « Προκήζεηας  κεταλήκαηος έργοσ grader¨, από ηο 
ζηάδηο ποσ βρίζθεηαη,  ζύκθωλα κε ηελ αρηζ. 201/2020 (ΑΔΑ:6Ε46Ω9Μ-
6ΦΘ) απόθαζε ηες Ο.Ε.  » θαη αλέθεξε ηα εμήο: 

 
Λακβάλνληαο ππόςε : 
 
Σελ αξηζ. πξση.: 10460/13-11-2020 Γηαθήξπμε  Γηαγσληζκνύ 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 Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.   
 

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

 
Σν γεγνλόο όηη δελ πθίζηαληαη Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ 

Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο)  ησλ 
κειώλ ηεο Δπηηξνπήο . 

Σελ αξηζ. 201/2020 (ΑΓΑ:6Δ46Ω9Ν-6ΦΘ) απόθαζε ηεο Ο.Δ. πεξί «Οξηζκνύ  
εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 138/2020  
(ΑΓΑ:663ΑΩ9Ν-Σ1Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  γηα ηελ απνζθξάγηζε  
πξνζθνξώλ  ηεο « Πξνκήζεηαο  κεραλήκαηνο έξγνπ grader¨, από ην ζηάδην πνπ 
βξίζθεηαη,  

 
Οξίδνπκε ηελ 12ε Απξηιίνπ 2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 γηα ηελ έλαξμε 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ  ηεο « Πξνκήζεηαο  κεραλήκαηνο έξγνπ grader¨ 
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση.: 10460/13-11-2020 Γηαθήξπμε . 
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε 
ηεο: α΄) ην άξζξν 72 (παξ. 1 πεξ. ζ΄) ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
(Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην 
άξζξν 3 (παξ. 1 πεξίπη. ηε΄θαη παξ. 2) ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο 
θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 134/09.08.2019), β΄) ην άξζξν 75 
ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010) όπσο απηό 
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018 “Πξόγξακκα 
ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 133/19.07.2018), γ΄)   ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
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4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, δ΄)  
ηελ αξηζ. 201/2020 (ΑΓΑ:6Δ46Ω9Ν-6ΦΘ) απόθαζε ηεο Ο.Δ. 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 

 
Η  ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ¨ Προκήζεηα  

κεταλήκαηος έργοσ grader»¨  ε νπνία είρε αλαβιεζεί ιόγσ ζπκκεηνρήο ησλ 
κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ  (138/2020  (ΑΓΑ:663ΑΩ9Ν-Σ1Γ)) 
ζε απεξγία, ορίδεηαη γηα ηελ 12ε Απρηιίοσ 2021 εκέρα Δεσηέρα  θαη ώρα 
10:00΄.  

Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην  ΔΗΓΗ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   59/2021.  

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
Ο πρόεδρος ηες Οηθολοκηθής 

Επηηροπής 
[σπογραθή] 

Σα κέιε ηες Οηθολοκηθής 
Επηηροπής 

[σπογραθές] 
 

Αθρηβές απόζπαζκα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ –  
ΔΗΛΑΡΥΟ ΔΤΣΘΙΗ ΑΥΑΘΑ 

 
 

 
 

ΠΤΡΘΔΩΜ Μ. ΛΤΚΩΜΑ 
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