
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης 

                                              της Οικονομικής  Επιτροπής
 της 5ης Συνεδρίασης (έκτακτης)

 της 28ης Ιανουαρίου 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  16/2019

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου: 

«Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου» (A.M. 

209/2018)

Στους Αγίους Αναργύρους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 του μηνός

Ιανουαρίου  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  13:00,

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση (έκτακτη), η Οικονομική Επιτροπή  μετά την με

αριθμ.  Πρωτ.  1270/28-1-2019  έγγραφη   πρόσκληση  της  Προέδρου,  που

επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 72, 74 και  75 παρ 6 του Ν.3852/2010. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  (9) μελών,   ήταν
παρόντα τα έξι (6)  και απόντα τρία (3), δηλαδή: 

Παρόντες:  Παπαναγιωτάκη  Μαρία  (Πρόεδρος),  Σταφυλάς  Παναγιώτης  (τακτ.μέλος),
Ρέππας  Ιωάννης  (τακτ.μέλος), Παπαγεωργίου  Περικλής  (τακτ.μέλος),  Πότσης  Ζήσης
(τακτ.μέλος), Κουτελιέρης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
 Απόντες : Παπαδήμας Χρήστος, Κατσαντώνης Δημήτριος, Νταηλάκης Νικόλαος 
                                                                 

  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Πατρελάκη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 5ης συνεδρίασης της 
Ο.Ε., έτους 2019   (έκτακτης)   και εισηγήθηκε τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της 
ημερήσιας διάταξης,  που αφορά :

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου: 

«Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου» (A.M. 

209/2018)

Η κ. Πρόεδρος, ανέγνωσε τη με αρ.πρωτ. 1885/28-1-2019 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου,  η οποία αναγράφει τα εξής :
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Κυρία Πρόεδρε,

ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  του  έργου

«Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου» (A.M.

209/2018) ορίστηκε η 29/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30. Λόγω ανωτέρας βίας δεν θα

υπάρχει απαρτία της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Κατόπιν  αυτού  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  διακήρυξης  παρακαλούμε  όπως

εισηγηθείτε  στο  Σώμα  τη  μετάθεση  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  για  την  Πέμπτη

07/02/2019 και ώρα 10:30.

Η  απόφαση  θα  κοινοποιηθεί  στους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας

“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και  θα

αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής  καθώς  και  στον  ειδικό,  δημόσια

προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του

ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.

    Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τη σχετική εισήγηση

της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων          

          

             

Αποφάσισε  Ομόφωνα

Εγκρίνει :

α)  Το κατεπείγον του θέματος, για το οποίο προκλήθηκε η έκτακτη αυτή συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής,

β)  Τη  μετάθεση  της  ημερομηνίας   αποσφράγισης   των  προσφορών  του  έργου:

«Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου» (A.M.

209/2018),  την  07/02/2019,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:30,  για  τους  λόγους  που

αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η  απόφαση  θα  κοινοποιηθεί  στους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας

“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και  θα

αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής  καθώς  και  στον  ειδικό,  δημόσια
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προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του

ΕΣΗΔΗΣ. 

        Στην κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ      
                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                       

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.                 

                                                    ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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