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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 48ο πρακτικό  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
και ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμών» 

Αριθμός Απόφασης: 1157/2020 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 09-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα: 
α) με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 80542/04-12-2020 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Αρλέτου,  
β) με την υπ΄ αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης με 
τηλεδιάσκεψη, διότι σε σύνολο (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα στην 
τηλεδιάσκεψη επτά (7) μέλη, ήτοι:  

 

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

 
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών 

ανέλαβε η υπάλληλος Λιάσου Αγγελική. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 
Η παράταση έως την 14η Δεκεμβρίου 2020 του καθολικού περιορισμού μετακινήσεων λόγω 

της πανδημίας του COVID-19, σε συνδυασμό με τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από 
οικονομικούς φορείς για την δυσκολία τους στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
εγγράφων που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στους παρακάτω διαγωνισμούς: 
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 Συντήρηση Υποδομών Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, προϋπολογισμού: 80.000,00 € 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17η Δεκεμβρίου 2020 & ημερομηνία 
αποσφράγισης: 23η Δεκεμβρίου 2020)  

 Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του κάστρου, προϋπολογισμού: 200.000,00 €, 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17η Δεκεμβρίου 2020 & ημερομηνία 
αποσφράγισης: 23η Δεκεμβρίου 2020) 

 Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών, προϋπολογισμού: 400.000,00 €, (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 17η Δεκεμβρίου 2020 & ημερομηνία αποσφράγισης: 23η Δεκεμβρίου 
2020) 

καθιστούν επιβεβλημένη την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και 
της ημερομηνίας αποσφράγισης των παραπάνω διαγωνισμών.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
- τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των ανωτέρω διαγωνισμών, ήτοι: α) Συντήρηση Υποδομών Δικτύου Δημοτικού 
Φωτισμού» προϋπολογισμού: 80.000,00 €, β) Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του 
κάστρου, προϋπολογισμού: 200.000,00 € και γ) Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών», 
προϋπολογισμού: 400.000,00€, κατά μία εβδομάδα και οι καταληκτικές ημερομηνίες  
διαμορφώνονται ως εξής:  

 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η 
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.  

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30η 
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 

- την απαλοιφή της παραγράφου 22Γ(β) από την διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Συντήρηση 
Υποδομών Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού», που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στους 
εγκεκριμένους όρους διακήρυξης (υπ’ αριθ. 1016/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ιωαννιτών). 

   
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. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2020 
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των ανωτέρω διαγωνισμών, ήτοι: α) Συντήρηση Υποδομών Δικτύου Δημοτικού 
Φωτισμού» προϋπολογισμού: 80.000,00 €, β) Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του 
κάστρου, προϋπολογισμού: 200.000,00 € και γ) Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών», 
προϋπολογισμού: 400.000,00 €, κατά μία εβδομάδα και οι καταληκτικές ημερομηνίες  
διαμορφώνονται ως εξής:  
 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η 

Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.  
 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30η 

Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 
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2. Την απαλοιφή της παραγράφου 22Γ(β) από την διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Συντήρηση 
Υποδομών Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού», που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στους 
εγκεκριμένους όρους διακήρυξης (υπ’ αριθ. 1016/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ιωαννιτών). 

--- 
Κατά 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 1157/2020. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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