
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.29/2020 

Συνεδρίασηςτης Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ : «Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 
2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο 
Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467». 
 

Αριθμός Απόφασης: 658/2020 

 
         Στα Ιωάννινα, σήμερα την 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 42582 /4082/31-07-2020 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου Γεωργίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

         Από τα συνημμένα έντυπα που απέστειλαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέσω email, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη 
συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς (Άρθρο 184 
παρ. 1 του 4683/2019) διότι σε σύνολο (9) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν 
παρόντα (7) μέλη, ήτοι:  
 

           Παρόντες                                                                                             Απόντες 
 

1. Αρλέτος Γεώργιος                                                                 1.   Γιωτίτσας Θωμάς 
2. Παππάς Αριστείδης                                            2.   Νάστος Δημήτριος  
3. Βάββας Φώτιος                                                                       
4. Ακονίδου Ελένη 
5. Σιορόκας Νικόλαος 
6. Κοσμάς Βασίλειος  
7. Μάντζιος Στέφανος 

   
   Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 
του Δήμου Ελευθερία Κοντού. 
 
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής ηλεκτρονικά (με e-mail) γραπτή εισήγηση 
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Οικονομικών  Τεχνικών κ. Ορέστη Μπρίκο, η οποία 
έχει ως εξής: 
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Κύριοι Σύμβουλοι, 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 36, 37 και 98. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10. 

3. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Την με αρ. 117384 (Β' 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 36682/4660/7-7-2020 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20PROC006997189 διακήρυξη 
της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση 
δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», στην οποία ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό ορίστηκε η 27η Ιουλίου 
2020 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης η 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Την υποβολή προσφορών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/7/2020 του διαγωνισμού από 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ του «ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.  Το από 30/07/2020 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής του διαγωνισμού 
μέσω του «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο εισηγείται την αναβολή ή ακύρωση του 
διαγωνισμού λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού την 31η Ιουλίου 2020. 

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42197/4039/30-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΙΩΕΩ-ΡΓΦ) απόφαση Δημάρχου 
Ιωαννίνων σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση δικτύου 
εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467 
ορίζεται η Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

εισηγούμαστε 

την έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η 
Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών 
οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467 για 
την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 
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 Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  
1. . Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’). 
6. Την υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. 
7. Το άρθρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 του Ν.3852/2010. 
8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2020. 
9. Την  Αρ. Πρωτ. : 42197/4039/30-7-2020 απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η 
Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών 
οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467, 
για την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 
--- 

Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα 
άσκησης αίτησης θεραπείας. 

Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 658/2020. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
ΑΔΑ: ΩΕΑΩΩΕΩ-8ΘΞ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ      Ιωάννινα      30/7/2020 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       Αρ. Πρωτ. :  42197/4039 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Παπανδρέου 5                                                          
Ταχ. Κώδικας: 45221 
Πληροφορίες: Γ. Μαχαιράς 
Τηλέφωνο: 2651083880-1 
FAX: 2651083882 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν 

εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών λόγω αδυναμίας 

συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : 

«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 36, 37 και 98. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10. 

3. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Την με αρ. 117384 (Β' 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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5. Την με αριθμ. πρωτ. 36682/4660/7-7-2020 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20PROC006997189 

διακήρυξη της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 

«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων», στην οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το 

διαγωνισμό ορίστηκε η 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία 

αποσφράγισης η 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Την υποβολή προσφορών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/7/2020 του 

διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ανάρτηση στο 

ΕΣΗΔΗΣ του «ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» από την Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Το από 30/07/2020 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής του 

διαγωνισμού μέσω του «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο εισηγείται την αναβολή 

ή ακύρωση του διαγωνισμού λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού 

την 31η Ιουλίου 2020. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση δικτύου 

εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

90467 για την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η παρούσα διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

ΜΩΫΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MOYSIS ELISAF
Ημερομηνία: 2020.07.31 08:16:44 EEST
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