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                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 3/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 10 

 
   Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 26/01/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 1615/22-01-2021 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

Παρόντες                Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                                       1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)         
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 

8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
   
                             

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το 

παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 

1924/26-01-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:             

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. 389/21-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΟΦΩ6Ν-Μ4Χ) με την οποία 

εγκρίθηκε η αριθμ. 74/12.12.2020 Μελέτη, καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή 

μειοδοτική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και συντάχθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του παραπάνω έργου.  

2. Τη με αριθμ. 402/28-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΟΣΣΩ6Ν-ΛΟΠ) με την οποία 

έγινε η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

ΘΕΜΑ: Αναβολή ή μη της ημερομηνίας αποσφράγισης που αφορά στον διαγωνισμό του έργου: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ‘ΤΙΤΑΝ’ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΌΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και ορισμός νέας ημερομηνίας 

ΑΔΑ: Ψ82ΖΩ6Ν-41Σ
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3. Τις αρ. πρωτ. 1871/26.01.2021 και 1872/26.01.2021 δηλώσεις των τακτικών μελών της επιτροπής 

διαγωνισμού, με τις οποίες ζητούν την εξαίρεσή τους από τις διαδικασίες του διαγωνισμού λόγω 

συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή των Ομοσπονδιών από τις 23.01.2021 έως και τις 05.02.2021. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 18 της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες: 

«Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δε 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», 

εισηγούμαστε την αναβολή της αποσφράγισης του διαγωνισμού όπως είχε αρχικά οριστεί για τις 28 

Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης στις             

11 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, 

μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Εγκρίνει την αναβολή της αποσφράγισης του διαγωνισμού όπως είχε αρχικά οριστεί για τις                

28 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και τον ορισμό νέας ημερομηνίας 

αποσφράγισης στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. 

 
 
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
                                                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ82ΖΩ6Ν-41Σ
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