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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. 36/20-8-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Θέρμης

Αριθμ.Αποφ. 273/2021    ΘΕΜΑ:  Ορισμός  νέας  ημερομηνίας
παραλαβής  προσφορών  και  αποσφράγισης
του  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια Πλαστικών  Σάκων  Υπογείων
Κάδων 

Σήμερα την 25η-08-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 36662/20-8-2021 πρόσκληση
συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  76  και  77  του
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -
Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος Α’/2019) περί
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» με τα οποία αντικαταστάθηκαν
τα άρθρα 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  9  μελών  βρέθηκαν
παρόντα τα 7 μέλη, δηλαδή:

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

1. Τσολάκης Απόστολος,  Πρόεδρος      1. Μπίκος Νικόλαος          

2. Αποστόλου Στυλιανός                          2. Σαμαράς Σωκράτης

3. Ζελιλίδης Δαμιανός

4. Κουγιουμτζίδης Κων/νος      

5. Καρκατζίνος Νικόλαος                                                                         

6. Φωτιάδης Σάββας

7.  Αγοραστούδη Ευγενία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η  Συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έλαβε  χώρα  δια  τηλεδιάσκεψης  καθώς
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του  ν.
4682/2020 (  Α’ 76),  την υπ’αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:        51684/21-8      -2021 (ΦΕΚ Β'        3899      /21-      8      -  
2021      ) ΚΥΑ με θέμα  “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο  
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από Δευτέρα        23        Αυγούστου        και  ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα        30       Αυγούστου  
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2021  και  ώρα  6:00”  η  συνεδρίαση  των  συλλογικών  οργάνων  πραγματοποιείται  με
τηλεδιάσκεψη.

Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Αθανασίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο της ημερήσιας διάταξης θέμα  είπε ότι  με την υπ’αριθμ.
369/2421/33675/23-07-2021  (α/α  369)  απόφαση  Αντιδημάρχου  Οικονομικών  Υπηρεσιών
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  δεσμεύτηκε  πίστωση  συνολικού  ποσού  16.318,40  €
προϋπολογισμού οικ.  έτους   2021  για  την  προμήθεια πλαστικών σάκων για  υπόγειους
κάδους συνολικού προϋπολογισμού 16.318,40  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με  την  υπ’αριθμ.  251/2021 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές
προδιαγραφές  σύμφωνα  της  με  αρ.  39/2021 μελέτη της  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών σάκων για
υπόγειους  κάδους  απορριμμάτων”  προϋπολογισμού  16.318,40  €  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)   καθορίστηκαν ως τρόπος εκτέλεσης  ο συνοπτικός διαγωνισμός  σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και του Ν.
3463/2006  περί  «Κύρωσης  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων» καθώς  και  οι  όροι
διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το  σχέδιο διακήρυξης της υπηρεσίας .

Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η με αρ.  35137/5-8-2021 διακήρυξη διενέργειας του
διαγωνισμού.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  &
Ανακύκλωσης με  την  οποία  η  Επιτροπή  Διενέργειας  (του  Ν.4412/16)  προτείνει  τη
μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανωτέρω διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας η Πρόεδρος της Επιτροπής:
“Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο  1.5  της  ανωτέρω  σχετικής  που  προβλέπει  ότι  “Η καταληκτική  ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών είναι η 19/08/2021 και ώρα 10:00…..Αν για λόγους ανωτέρας
βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημερομηνία, η αποσφράγιση και
η  καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Η  απόφαση  αυτή  κοινοποιείται  εγγράφως,  5
τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία  σε  όσους  οικονομικούς  φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου”.

Το γεγονός ότι σήμερα Πέμπτη 19/8/2021 απουσίαζε το 1ο τακτικό μέλος της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού που ορίστηκε με την  418/23-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Το γεγονός  ότι  σήμερα Πέμπτη 19/8/2021  επίσης  απουσίαζε  η  αναπληρώτρια  του  1ου
τακτικού μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την  418/23-12-
2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το γεγονός  ότι  σήμερα  Πέμπτη 19/8/2021,  δεν  συγκροτήθηκε  η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ελλείψει απαρτίας των μελών με αποτέλεσμα να μην γίνει ούτε παραλαβή
ούτε αποσφράγιση προσφορών για τον σχετικό διαγωνισμό.
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Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται τη μετάθεση της ημερομηνίας  παραλαβής
των προσφορών και αποσφράγισης του διαγωνισμού για την  Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 10:00 σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

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,  Ν.4782/2021  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.4735/2020

                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα

Μεταθέτει  την ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  και  αποσφράγισης  του
διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους, για την  Πέμπτη
9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35137/5-8-2021 σχετική
διακήρυξη του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 251/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 273/2021

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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