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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 36/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας,  µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
Νέου Κοµάνου»  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Άννα Καϊδου 3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπ’οψιν των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, για το οποίο όλα τα 
παρόντα στην τηλεδιάσκεψη µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
«Σας κάνουµε γνωστό ότι µε την υπ’αριθµ 27583/28-12-2020 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου  προκηρύχτηκε ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ», µε προϋπολογισµό 2.123.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.) 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 20-01-2021, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ. και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26-
01-2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 
Με την 11/2021 ΑΟΕ αποφασίστηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας για την Τρίτη 23-2-2021 και ώρα 10.00 π.µ.  
Σας κάνουµε γνωστό ότι οι Οµοσπονδίες ΠΟΕ- ΟΤΑ , ΟΣΕΑ∆, ΠΟΣΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΠΟΓΕ∆Υ, ΠΟΜΕΤΗΤΕ∆Υ 
ΠΕΟΜ∆Υ∆ΑΣ µε την υποστήριξη της ΟΣΥΑΠΕ σε συνέχεια της από 12-11-2020 κοινής ανακοίνωσης τους 
και του από 23-11-2020 εξώδικου τους, αποφάσισαν την συνέχιση της απεργίας – αποχής  από όλες τις 
επιτροπές του ν 4412/2016 έως τις 26-2-2021 ή έως και την ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου για την 
τροποποίηση του ν 4412/2016.  
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Με σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Προέδρου καθώς και τα τακτικά µέλη της 
Επιτροπής διενέργειας του προαναφερόµενου έργου , δήλωσαν ότι συµµετέχουν στην αποχή .  
Σύµφωνα µε την παρ. 1α του αρ 98 του Ν 4412/2016 «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύµβασης, ………» 
Ως εκ τούτου καλείστε να αποφασίσετε σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των 
προσφορών του εν λόγο διαγωνισµού. ∆εδοµένου όµως ότι δεν υπάρχει ακριβής ηµεροµηνία λήξης της 
αποχής,  προτείνω αυτή να οριστεί σε επόµενη Ο.Ε.» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 36/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. τις  αιτήσεις των µελών της Επιτροπής διενέργειας  
4. την  εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. τις υπ’αριθµ 237/2020 ΑΟΕ & 11/2021 ΑΟΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει, η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ», µε προϋπολογισµό 2.123.000,00 € , λόγω αποχής των 
µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από την διενέργεια και αξιολόγησή τους  έως τις 26-2-2021 ή έως και την 
ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου για την τροποποίηση του ν 4412/2016, να ορισθεί µε νέα απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µετά την λήξη της απεργίας-αποχής των έξι Οµοσπονδιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  36/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Αννα Καιδου 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
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