
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 168/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-6-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.12421/10-6-2021 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 οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ , για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Τερζοπουλου Αθηνα 
7. Μπίγγας Στεφανος 

 

8.Κοκκινιδης Ευστάθιος  
  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1.  Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για το 
έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»  
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύµφωνα µε το αρ 12 παρ 2 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, η 
αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει την σχετική αίτηση απόσυρση προσφοράς  πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας 
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υποβολής των προσφορών για τον εν λόγο διαγωνισµό ορίσθηκε η 11-6-2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00 µ.µ., σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 10780/24-5-2021 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου. Για τους παραπάνω λόγους  
σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος  λόγω του ότι η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει την σχετική αίτηση 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό ,κατ’ εφαρµογή  του αρ 12 
παρ 2 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
 Σας κάνουµε γνωστό ότι µε την υπ’αριθµ. 10780/24-5-2021 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου  προκηρύχτηκε ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», µε προϋπολογισµό 
21.900,00€ (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 ορίζεται η 11-6-2021, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17-6-2021, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Στις 10-6-2021 και ώρα 12.33 µ.µ.  κατατέθηκε µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ  αίτηση του Αλκιβιάδη ∆ανελη µε την 
οποία ζητά την απόσυρση της υποβληθείσας προσφοράς της που υπέβαλλε µε α/α 196331 µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος, λογω του ότι δεν υπέγραψε ψηφιακά την οικονοµική του προσφορά. 
Σας κάνουµε γνωστό ότι στο αρ 3.6  «Απόσυρση προσφοράς» της υπ’αριθµ 10780/24-5-2021 διακήρυξης του 
έργου ορίζονται τα εξής: 
«Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της 
σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του 
υποσυστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών.» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                          Αριθµ. Απόφ. 168/2021 

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.  το αρ 12 παρ 2 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 ( φεκ 3821/2017 τ.Β) 

4. την υπ’αριθµ 12420/10-6-2021 αίτηση του οικονοµικού φορέα 
5. το αρ 3.6  «Απόσυρση προσφοράς» της υπ’αριθµ 10780/24-5-2021 διακήρυξης του έργου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Αποδέχεται το αίτηµα του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «∆ιανελης Αλκιβιάδης» , προκειµένου να 
αποσύρει την υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά της, που κατέθεσε µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»». 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 168/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στεφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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