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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Αριθ. Αποφ. 271/18-03-2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το 11ο πρακτικό της δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της 18-03-2020. 
 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 18 Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 
πραγµατοποιήθηκε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού 
περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και της παρ.5 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, κατόπιν των υπ’ 
αριθµ. 100272/13-03-2020 και 101776/17-03-2020 έγγραφων προσκλήσεων 
του προέδρου της κ. Κυριζίδη Εφραίµ, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων, που 
επιδόθηκαν νόµιµα στις 13-03-2020 και 17-03-2020 αντίστοιχα, προς όλα τα 
τακτικά (10) και αναπληρωµατικά (7) µέλη της, κατά 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   

 
Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (0) 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, κ. ∆ηµήτριο Μητσηνάκη. 
 
Εν όψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος µετά από απόλυτη πλειοψηφία των µελών 
της Επιτροπής και την οµόφωνη απόφασή τους για τη συζήτηση λόγω του 
κατεπείγοντος, εισηγήθηκε το 4ο θέµα της Ε.Η.∆. που αφορά:  
 
«Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του δηµοσίου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 
«Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας» π.δ. 385.000,00€  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 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. 
δ) Τη µε αριθµ.124/05-02-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, που 
αφορά: «Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας” π.δ. 
385.000,00€ µε Φ.Π.Α.». 
ε) Τη µε αριθµ. 226/11-03-2020 (Α∆Α:6Ψ92ΩΡ5-ΓΘΝ) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, που αφορά: «Συγκρότηση της Επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή παιδικής 
χαράς Ροτόντας” π.δ. 385.000,00€ µε Φ.Π.Α.»  
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 55/11-03-2020). 
ζ) Τη µε αριθµ.πρωτ.102213/18-03-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αστικού 
Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τµήµα Μελετών ∆ηµοτικών Κτιρίων 
και Κοινοχρήστων Χώρων) στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 
      «Με την υπ’ αριθµόν  124/ 05-02-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Θεσσαλονίκης (30 σχετικό ) καταρτίστηκαν οι όροι του δηµόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή 
παιδικής χαράς Ροτόντας” π.δ.385.000,00€ µε Φ.Π.Α. και  εγκρίθηκε  η 
προκήρυξη και η διακήρυξη του που ορίζουν ως ηµεροµηνία αποσφράγισης 
του εν λόγω  διαγωνισµού την Παρασκευή 20-03-2020 ( άρθρο 4 της  
διακήρυξης Α∆Α: ΨΥΧΡΩΡ5-ΑΦΟ ) . 
     Με την υπ’ αριθµόν 226/ 11-03-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Θεσσαλονίκης(20 σχετικό)  συγκροτήθηκε η παρακάτω επιτροπή 
διαγωνισµού µε: 
Τακτικά Μέλη: 

1. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Αναθέτουσα: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ), Έτος πτυχίου: 
1996,Έτος άδειας: 1996, Τηλ: 2313331180 Email: 
m.papastergiou@pkm.gov.gr  (πρόεδρος). 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ, Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
Αναθέτουσα: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ),Έτος πτυχίου: 
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1990,Έτος άδειας:  1990, Τηλ:  2313331171,Email: t.manikas@pkm.gov.gr , 
Βαθµίδα Γ (γραµµατέας). 

3. ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΤΣΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ Γεωπονίας, Αναθέτουσα: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ),Έτος πτυχίου: 1982,Έτος άδειας: 
1982, Τηλ: 2313331162,Email: A.Mpeltsou@pkm.gov.gr, Βαθµίδα Γ (µέλος). 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

• ΖΩΗ ΣΟΦΟΛΟΓΗ, Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναθέτουσα: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ) , Έτος πτυχίου: 1998,Έτος άδειας: 
1998, Τηλ: 2313331211 Email:  Z.Sofologi@pkm.gov.gr  ,Βαθµίδα Γ, 
(αναπληρωτής  πρόεδρος). 

• ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΑΝΙ∆ΗΣ, Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Αναθέτουσα: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ) ,Έτος πτυχίου: 1995, 
Έτος άδειας:1995, Τηλ: 2313331163 , Email: A.Fanidis@pkm.gov.gr , Βαθµίδα 
Γ, (αναπληρώτρια  γραµµατέας). 

• ΣΟΦΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ, Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναθέτουσα: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΚΜ)  , Έτος πτυχίου: 1999,Έτος άδειας: 
2000, Τηλ: 2313331138  Email:  s.kechagia@pkm.gov.gr  ,Βαθµίδα Γ 
(αναπληρωµατικό µέλος). 
           Όλα τα µέλη της παραπάνω επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τακτικά και 
αναπληρωµατικά, είναι υπάλληλοι που εργάζονται στο κτίριο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Στρωµνίτσης 53 το οποίο εκκενώθηκε στης 
13-03-2020 λόγω εντοπισµένου κρούσµατος κορωνοϊού και έχουν τεθεί όλοι οι 
υπάλληλοι  σε προληπτικό κατ’ οίκον περιορισµό από 13-03-2020 µέχρι 
νεωτέρας σύµφωνα µε το 1 σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα του Προέδρου της 
Επιτροπής .        
         Βάσει του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται η 
µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης λόγω ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς 
λόγους µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής οπότε, λόγω  ανωτέρας βίας 
(προληπτικός κατ΄ οίκον περιορισµός λόγω κορωνοϊού) και τεχνικής  
αδυναµίας τηλεδιάσκεψης των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
εκτέλεση της αποσφράγισης  στης 20-03-2020 προτείνεται η  αποσφράγιση να 
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 03-04-2020 και ώρα 10:00πµ. 
η) Το µε αριθµ.πρωτ.102376/18-03-2020 υπηρεσιακό σηµείωµα της 
∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τµήµα Μελετών 
∆ηµοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων) στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 
συζήτησης του θέµατος Ε.Η.∆. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταµετρηθέντων ψήφων) 
 

Εγκρίνει τη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του 
δηµοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας» π.δ. 
385.000,00€  µε Φ.Π.Α.  από την Παρασκευή 20-03-2020 και ώρα 10:00π.µ. 
(όπως  οριζόταν στο άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης Α∆Α: ΨΥΧΡΩΡ5-ΑΦΟ) , στην 
Παρασκευή 03-04-2020 και ώρα 10:00π.µ.  λόγω  ανωτέρας βίας 
(προληπτικού κατ΄οίκον περιορισµού όλων των µελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού λόγω κορωνοϊού και τεχνικής  αδυναµίας τηλεδιάσκεψης µεταξύ 
τους)  
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της µε αριθµ. 3Ε/2020 
∆ιακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 
(Συστηµικός αριθµός 87967), όπως εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ.124/05-02-
2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Λευκό ψήφισε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Ε. Χρυσίδου 
 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  271/2020 
 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
E.ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ                                                           (Ακολουθούν υπογραφές                  

(Ακολουθεί υπογραφή)                                                  των παρόντων µελών) 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
   
   
   
 Ε.ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
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