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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 73/2020 
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης 

 
Αριθμός απόφασης 785/2020  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93656 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020) 
 

     Στην Κατερίνη, 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για 
λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης ύστερα από την 
ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), ύστερα από 
την αριθμ.πρωτ. οικ. 40022/23.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους 
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με 
εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο 
των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν οκτώ μέλη (8) μέλη, δηλαδή:   
  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Δημήτριος Μορφακίδης 
2. Γεώργιος Νταντάμης 
3. Ιωάννης Συμεωνίδης 
4. Νικόλαος Τσιαμπέρας 
5. Δημήτριος Βαϊνάς 
6. Γεώργιος Τσιαλός 
7. Λάζος Ντόντης 
8. Αθανάσιος Γκούνας  

              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Απόστολος Λιακόπουλος 

 
 

     
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …5Ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών  
Ι. Την με αριθ. πρωτ. 39990/23.12.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως  εξής: 
“ΘΕΜΑ:  Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
αριθμό στο Υποσύστημα 93656 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ 
ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020). 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 18 της με αριθμ πρωτ: οικ. 36680/2020 Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
24%  (Α.Μ. 6/2020) σύμφωνα με το οποίο:  
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 09/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
15:00 μμ  
 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/12/2020  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 
10:00πμ  
 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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  στους 
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και 
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί 
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
2. Το με ημερομηνία 14/12/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της κας Καρρά Αλεξάνδρας - Προέδρου της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού του συγκεκριμένου έργου, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι η αποσφράγιση των προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με αριθμό συστήματος 93656 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη από το 
άρθρο 18 της διακήρυξης ημερομηνία  (16/12/2020) , λόγω αποχής της κας Καρρά Αλεξάνδρας (Τακτικό Μέλος – 
Πρόεδρος) και της Σινωπίδου Παναγιώτας (Αναπληρωματικό Μέλος – Πρόεδρος) και ύστερα από την 10/10/2020  
γνωστοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ.  
 

Παρακαλούμε για λόγους ανωτέρας βίας να προβείτε: 
 

στην έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 
στο Υποσύστημα 93656 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020) στις 15-01-2021 και ώρα 
10:00 π.μ., σύμφωνα με το 18 της με αριθμ πρωτ: οικ. 36680/2020 Διακήρυξης. 
Η απόφαση που θα ληφθεί θα κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής,  καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
Συνημμένα: 
  Το από 14/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα (ηλεκτρονικά)” 
 
ΙΙ. Το από 14/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα  της κας Καρρά Αλεξάνδρας - Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. 
ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020), με το οποίο ενημερώνει «[…] ότι  η 

αποσφράγιση των προσφορών που αφορά στον διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών 

υποδομών εντός της Κ. Κάτω Αγίου  Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού» δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στις 16/12/2020 λόγω 
αποχής της κας Καρρά Αλεξάνδρας (Τακτικό Μέλος – Πρόεδρος) και της Σινωπίδου Παναγιώτας (Αναπληρωματικό 
Μέλος – Πρόεδρος) και ύστερα από την 10/10/2020  γνωστοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ[…]». 
 
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 και του 
άρθρου 3 του ν.4623/2019,   

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

     Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
αριθμό στο Υποσύστημα 93656 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΩ 
ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020) στις 15-01-
2021 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το 18 της με αριθμ πρωτ: οικ. 36680/2020 Διακήρυξης. 
 
     Η παρούσα απόφαση   θα κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής,  καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 785/2020 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη  30.12.2020 
Ο Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
Δημήτριος Μορφακίδης                                                                                                                                                Κ.Σ. 
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