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                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6
η
 

        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                                  τησ 12-02-2019 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
  Αριθμ.Απόφαςησ:  24 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 6/2019 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 12/02/2019, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 3619/08-02-2019 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του 
άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των 
εννζα (9) τακτικών μελών βρζκθκαν παρόντα επτά (7) τακτικά και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι:  
  Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)             1. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)    
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                       2. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                      
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)   
4. Eυθφμιοσ Ζάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                            
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)             
6. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                                αν και κλικθκαν νόμιμα                   
7. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)     
8. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)                
               

       3ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Η.Δ. 
 
      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι 

Επιτροπι δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 

του Ν.3852/2010, το παρακάτω κζμα.  

      Στθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ. 3746/11-02-2019 

ζγγραφο του Αντιδθμάρχου, κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:              

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεςη ημερομηνίασ ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών που υποβλήθηκαν μέςω 

ΕΗΔΗ για το έργο: «ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ» 

 
  Κυρία Πρόεδρε,  

  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθ με αρικμ. 549/27-12-2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ω3ΑΩ6Ν-ΘΧΕ) με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ αρικμ. 4/26.1.2018 Μελζτθ με τίτλο: «ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ», κακορίςκθκε ο τρόποσ εκτζλεςθσ του ζργου με Ανοικτι μειοδοτικι διαδικαςία μζςω 

ΕΗΔΗ, ςυντάχκθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ του παραπάνω ζργου ορίηοντασ ωσ θμερομθνία και ϊρα 

Θ Ε Μ Α :  Μετάθεςη ημερομηνίασ ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών 
που υποβλήθηκαν μζςω ΕΗΔΗ για το ζργο: «ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΕΔΕΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ» 

ΑΔΑ: 6ΓΟ6Ω6Ν-ΔΕ5
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λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθ Δευτζρα 11/02/2019 και ϊρα 10.00π.μ. και ωσ 

θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςισ τουσ τθν Παραςκευι 15/2/2019 και ϊρα 10.00π.μ.  

2. Σθν αρ.πρωτ. 17531/11-2-2019 ανακοίνωςθ του ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με τθν οποία τθν Παραςκευι 

15/02/2019 από ϊρα 09:00 ζωσ 18:00, κα τεκοφν εκτόσ λειτουργίασ τα ςυςτιματα ΕΗΔΗ (Δθμόςια 

Ζργα, Αγακά-Τπθρεςίεσ) και ΚΗΜΔΗ για λόγουσ αναβάκμιςθσ και ςυντιρθςθσ. Για το λόγο αυτό, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ δεν κα πρζπει να κακορίηουν για το διάςτθμα από τθν Παραςκευι 15/02/2019 ζωσ 

και τθν Δευτζρα 18/02/2019, διαδικαςίεσ θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν όπωσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ 

υποβολισ προςφορϊν, θμερομθνίεσ αποςφράγιςθσ προςφορϊν, υποβολι δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, υποβολι ενςτάςεων ι προδικαςτικϊν προςφυγϊν, υποβολι διευκρινιςεων κλπ. Εφόςον 

ζχουν ιδθ κακοριςκεί διαδικαςίεσ διαγωνιςμϊν για το ανωτζρω διάςτθμα κα πρζπει αυτζσ να 

μετατεκοφν με ςχετικζσ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των ανακετουςϊν αρχϊν.  

 ασ παρακαλϊ να μετακζςετε, ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Διακιρυξθσ, τθν θμερομθνία 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που υποβλικθκαν μζςω ΕΗΔΗ για το παραπάνω ζργο, ςτισ 

22/02/2019 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00π.μ.  

 Κατόπιν, θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά. Η Οικονομικι Επιτροπι 

αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

           Εγκρίνει τη μετάθεςη ημερομηνίασ, λόγω αναβάκμιςθσ των ςυςτθμάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, τθσ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν μζςω ΕΣΗΔΗΣ, για το ζργο με τίτλο "ΕΡΓΑΙΕ 

ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ" (αρικμ.4/26-01-2018 μελζτθ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν του Διμου, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 800.000,00€), ςτισ 22/02/2019 ημζρα Παραςκευή και 

ώρα 10:00π.μ. . 

                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
  
                                                                                                                                        ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   

 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: 6ΓΟ6Ω6Ν-ΔΕ5
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