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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     
   
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ αριθμ. 14/01-04-2020 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης 

Αριθμ.Αποφ. 119/2020                    ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο “Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 
Λακκιάς και συνδετηρίου με 
συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης”. 

 
Στη Θέρμη σήμερα την 1η-4-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε 
έκτακτα η Οικονομική Επιτροπή Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 11887/31-03-
2020 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4555/2018, 
Ν.4623/2019 και Ν. 4625/2019 για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: 

1. Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης”. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  τα  9 μέλη, δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος    
2. Βογιατζής Δημήτριος              
3. Αποστόλου Στυλιανός 
4. Καρκατζίνος Νικόλαος                     Κανείς     
5. Λιάντας Δημήτριος 
6. Φωτιάδης Σάββας 
7. Αγοραστούδη Ευγενία 
8. Ζελιλίδης Δαμιανός 
9. Μπίκος Νικόλαος 
   

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης 

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έλαβε χώρα δια περιφοράς σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 
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Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Θέρμης Νικολαΐδου 
Ευθυμία. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, 
προκειμένου να συζητηθεί σαν κατεπείγον το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και να ληφθεί 
η σχετική απόφαση καθώς δεν διενεργήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών στην προκαθορισμένη ημερομηνία και κρίνεται σκόπιμη η 
επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης (άμεση συμβασιοποίηση) του 
προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο 
“Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 
συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και 
ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων” με τίτλο “Ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 
κολύμβησης”. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 με το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέμα ως 
κατεπείγον από την Οικονομική Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, 
πρέπει πρώτα η Επιτροπή  να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος.  

Η Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των νόμων και μετά από διαλογική συζήτηση, από την οποία προέκυψε 
ότι τ ανωτέρω θέμα είναι πράγματι κατεπείγον 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα 

Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε ότι με την υπ’αριθμ. 
00043/152/16-1-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΔΕΥΑ Θέρμης 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 1.305.054,15€ σε βάρος του Κ.Α. 15-90-
12-0029 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : 
“Ύδρευση περιοχής επέκτασης Οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εσωτερικό 
δίκτυο)” συνολικού προϋπολογισμού 1.587.289,97€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
Με την υπ’αριθμ. 71/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  “Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα 
Λουτρών Θέρμης” προϋπολογισμού 1.587.289,97€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την 
υπ αριθμ. 31/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως 
επικαιροποιήθηκε, καθορίστηκαν ως τρόπος εκτέλεσης η ανοικτή διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 27 και το άρθρο 95 παρ. 2α, (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) του ν.4412/2016 και με 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
http://publicworks.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3821/31-10-
2017 και οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας. 

Τέλος με την υπ’αριθμ. 95/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε 
η επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία προτείνεται καθορισμός νέας ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
“Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 
συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης”. 

Συγκεκριμένα: 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. οικ.8047/27.02.2020 Διακήρυξης του 
έργου του θέματος και μετά την υπ΄ αριθμ. 71/2020 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Θέρμης, “Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 27.03.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.”. 

Με τις ακόλουθες βεβαιώσεις, την ανωτέρω ημερομηνία απουσίαζαν δύο (2) από 
τα τακτικά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, εκ των οποίων ο ένας είναι ο 
Πρόεδρος, καθώς και τα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

 Υπ’ αριθμ. 6634/26.03.2020 βεβαίωση του Τμήματος Διοίκησης και 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, σχετικά με άδεια 
ειδικού σκοπού του Ευάγγελου Παλάσκα του Γεωργίου, από 13.03.2020 
έως 10.04.2020, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού. 

 Υπ’ αριθμ. ΔΥ/24.03.2020 βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων Μακεδονίας, σχετικά με άδεια ειδικού σκοπού των Αγγελική 
Μπουνάτσου και Παναγιώτα Ατσάλου. 

 Υπ’ αριθμ. ΔΥ/30.03.2020 βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων Μακεδονίας, σχετικά με αναρρωτική άδεια του Γεωργίου 
Φιλιππίδη, στις 27.03.2020. 

Λόγω των ανωτέρω απουσιών και κυρίως λόγω απουσίας τόσο του Προέδρου 
της επιτροπής διαγωνισμού, όσο και του αναπληρωτή του, την Παρασκευή 
27.03.2020, δεν διενεργήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου του θέματος. Επισημαίνεται ότι ο παρουσία του 
Προέδρου είναι απαραίτητη γιατί, σύμφωνα με τη λειτουργία της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ο χειριστής του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, την ημέρα της αποσφράγισης, διαβιβάζει τον φάκελο του 
διαγωνισμού (μεταφορά κυριότητας) στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, 
ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες για την 
αποσφράγιση των προσφορών. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 
οικ.8047/27.02.2020 Διακήρυξης “Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς 
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 
αναθέτοντα φορέα.” η υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό νέας ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
“Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 
συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης” και συγκεκριμένα τον καθορισμό της 
Παρασκευής 10.04.2020 και ώρα 10:00π.μ. 
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.3669/2008, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και του Ν.4623/2019 

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

Καθορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 
Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης” την Παρασκευή 
10.04.2020 και ώρα 10:00π.μ. καθώς σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 
οικ.8047/27.02.2020 Διακήρυξης “Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς 
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 
αναθέτοντα φορέα.” 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2020 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για 
το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

              ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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