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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       Αριθµ. Αποφ. 235/11-03-2020 
           
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 10ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της 11-03-2020. 
 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 11 Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, µε πρόεδρο τον κ. Κυριζίδη Εφραίµ, Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Έργων, ύστερα από την 91692/06-03-2020 έγγραφη πρόσκλησή του 
που επιδόθηκε νόµιµα στις 06-03-2020 προς όλα τα τακτικά (10) και 
αναπληρωµατικά (7) µέλη της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 και του 
άρθρου 88 του Ν. 4555/2018. 
 
Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη 
1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάµη 
2.  ∆. Ακριτίδου                                 2. Στ. Τανιµανίδου 
3.  ∆. ∆αγκλής         3. Γ. Αβαρλής 
4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Β. Γάκης 
5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου 
6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας 
7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊµπέκης 
8.  Ελ. Χρυσίδου  
9.  Αν. Κουράκης  
10.Ι. Κοσµοπούλου 
 

 

 
 
Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν: 
 
Παρόντες (11) 
 

1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος   7.  Στ. Καλαϊτζίδης 
2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος    8.  Ερ. Θεοτοκάτος 
3. ∆. Ακριτίδου   9.  Ελ. Χρυσίδου 
4. ∆. ∆αγκλής   10.    Αν. Κουράκης 
5. Μ. Καραγιάννη  11. Ι. Κοσµοπούλου 
6. Ι. Σπανού   
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, κ. ∆ηµήτριο Μητσηνάκη. 

 
 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 22ο θέµα της Η.∆. που αφορά:  
 
«Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του  έργου “Επισκευή – 
συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. 2019 
Τ.Π.”, π.δ. 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.» 
 
 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019. 
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήµερα. 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018. 
δ)Τις διατάξεις του Ν.4482/2017 και την υπ΄αριθµ.117384/26-10-2017 
(ΦΕΚ3821/Β΄/31-10-20172017) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας  και Ανάπτυξης – Υποδοµών και Μεταφορών. 
ε)Τη µε αριθµό 05/08-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία 
αφορά: «Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση – Αναβάθµιση ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019» π.δ. 1.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.» 
στ)Τη µε αριθµό 35/15-01-2020 (Α∆Α: ΨΘΗ6ΩΡ5-Η61) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αφορά: «Συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισµού, για την ανάθεση του έργου: “Επισκευή Συντήρηση Αναβάθµιση 
ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. 2019, Τ.Π.” π.δ. 1.000.000,00€ 
µε Φ.Π.Α.» 
ζ)Τη µε αριθµό πρωτ. 84165/28-02-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων (Τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων) 
στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 

«   Η παρούσα εισήγηση αφορά την αλλαγή ηµέρας αποσφράγισης των 

προσφορών για την δηµοπράτηση του έργου «Επισκευή-συντήρηση-

αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019». Η 

∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αφού έλαβε 

υπόψη τις ανάγκες προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των Σχολικών Κτιρίων, προέβη στην 

σύνταξη και θεώρηση της υπ' αρ.  ∆ΚΣ 19/2019 µελέτης µε τίτλο «Επισκευή-

συντήρηση-αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 

2019», προϋπολογισµού δαπάνης 1.000.000,00 €,  στην οποία αναφέρονται 
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αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το εν λόγω έργο 

περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2019, το οποίο εγκρίθηκε µε 

την υπ' αρ. 1686/26-11-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και βαρύνει µία 

ένδειξη ως εξής: 

α) ΚΑ: 30.02.7331.82.01 µε τίτλο «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθµιση 

ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019» 

Η ορισθείσα ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού είναι στις 

05/03/2020. Η ∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων λαµβάνοντας υπόψη της τα 

έγγραφα των σχετικών 1, 2 και 3 του θέµατος, περί αποχής των µελών της 

επιτροπής του διαγωνισµού (προέδρου και αναπληρωτή προέδρου), λόγω της 

αποχής των µελών της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ από τις διαδικασίες των διαγωνισµών µέχρι 

τις 20/03/2020.  

 
Σύµφωνα µε την παρ. 1α, του άρθρου 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 φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης…» 

 
 

η) Την από 10/2/2020 εξώδικη γνωστοποίηση της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. 
θ) Την υπ’αριθµ. 69724/18-2-2020 δήλωση εξαίρεσης της κας 
Γουναροπούλου Μαρίνας η οποία εξετάστηκε από την Οικονοµική Επιτροπή 
και απορρίφτηκε µε την υπ’αριθµ. 231/11-03-2020 Α.Ο.Ε.  
ι) Την υπ’αριθµ. 7676424-2-2020 δήλωση εξαίρεσης της κας Λερίδου Αθηνάς 
η οποία εξετάστηκε από την Οικονοµική Επιτροπή και απορρίφτηκε µε την 
υπ’αριθµ.  232/11-03-2020 Α.Ο.Ε.  
 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 
 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Εγκρίνει τη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του 

δηµοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου µε 

εργολαβία «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών 

Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019 Τ.Π.», π. δ. 1.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ.1, του Ν.4412/2016,  

Ως νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/03/2020 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ∆ΚΣ 19/2019 µελέτης 
της ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, όπως εγκρίθηκαν µε την υπ’ 
αριθ. 05/08-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 235/2020 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  (Ακολουθούν υπογραφές                  

(ακολουθεί υπογραφή)  των παρόντων µελών) 
                                                 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

   
   
   
   
 ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  

 

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ZOI KARAGIANNI


