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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθμ. Αποφ. 11/13-01-2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 01ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΑΠΟΦΑΣH Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου “Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού 
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων” π.δ. 620.268€ με 
Φ.Π.Α. 
 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-
03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄, άρθρο 10), 
την από 22-09-2020 (αριθμ.πρωτ.60249/22-09-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ.5021/08-01-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 
της, κ.  Εφραίμ Κυριζίδη, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, που επιδόθηκε νόμιμα στις 08-
01-2021, 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.  Δ. Ακριτίδου                                 2. Στ. Τανιμανίδου 

  3.  Δ. Δαγκλής         3. Γ. Αβαρλής 
  4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Β. Γάκης 
  5.  Ι. Σπανού   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 (10) 
 
1.  Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 8. Ερ. Θεοτοκάτος 
2.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 9. Αν Κουράκης 
3.  Δ. Ακριτίδου 10. Ι. Κοσμοπούλου 

4.  Δ. Δαγκλής   
5.  Μ. Καραγιάννη      
6. Ι. Σπανού   
7. Στ. Καλαϊτζίδης   
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Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1) 
 
1. Ελ. Χρυσίδου   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής 
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Δημήτριο 
Μητσηνάκη. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 10ο θέμα της Η.Δ.  που αφορά: 
 
«Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού 
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων” π.δ. 620.268€ με Φ.Π.Α.»   
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
 
α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα.  
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 1686/26-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΞΜΩΡ5-Θ75) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου όσον αφορά: «Έγκριση  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Θεσσαλονίκης για 
το έτος 2019». 
στ) Τη με αριθμ.πρωτ.250441/06-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ0Ρ3ΩΡ5-Π6Φ και 
ΑΔΑΜ:19REQ005980742 2019-12-06) απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την έγκριση 
δαπάνης συνολικού ποσού 620.268,00€  και την έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης. 
ζ) Τη με αριθμ.874/18-12-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά: 
«Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου «Eνίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων» π.δ. 
620.268,00€ με Φ.Π.Α.». 
η) Την από 17/02/2020 δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του ανωτέρω έργου και το 
με αριθμ.5460/18-02-2020 αποτέλεσμα κλήρωσης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 
θ) Το από 18 Φεβρουαρίου 2020 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης  μέσω της 
Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
ι)Τη με αριθμό 353/15-04-2020 (ΑΔΑ: 618ΦΩΡ5-ΤΤΘ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία αφορά: «Συγκρότηση Επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων” π.δ. 620.268,00€ με Φ.Π.Α.»  
ια)Τη με αριθμό 494/10-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά: 
«Ανάκληση της με αριθμ.353/15-04-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
«Συγκρότηση Επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου: “Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων” 
π.δ. 620.268,00€ με Φ.Π.Α.». 
ιβ) Τη με Α/Α 1295/23-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δημάρχου σύμφωνα με 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 120.000,00€ για το έτος 2020. 
ιγ) Την από 24/06/2020 δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του ανωτέρω έργου και το 
με αριθμ.6485/29-06-2020 αποτέλεσμα κλήρωσης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 
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ιδ) Το από 29 Ιουνίου 2020 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης  μέσω της 
Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
ιε)Τη με αριθμό 594/08-07-2020 (ΑΔΑ: Ω63ΥΩΡ5-2ΨΘ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία αφορά: «Συγκρότηση Επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων”, π.δ. 620.268,00€ με Φ.Π.Α.». 
ιστ) Την από 30-12-2020 ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για συνέχιση της απεργίας-
αποχής των έξι Ομοσπονδιών έως τις 22 Ιανουαρίου 2021. 
ιστ) Τη με αριθμ.πρωτ.2444/05-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) στο 
σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:  
 
«Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου μας το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθμ. 1296/25-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται το 

συγκεκριμένο έργο, για κατασκευή με εργολαβία κατόπιν δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με τίτλο 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 620.268,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας 

και Δικτύων και θεωρήθηκε αρμοδίως από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.  

Με το σχετ.1 ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού (έπειτα από κλήρωση ΜΗΜΕΔ) 

και με το σχετ.2 λήφθηκε η απόφαση  ΟΕ για την κατάρτιση όρων του Διαγωνισμού. 

Λόγω αποχής των μελών των Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες Επιτροπών και 

συγκεκριμένα της Προέδρου και της αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπή και της 

συνεχιζόμενης απεργίας της ΕΜΔΥΔΑΣ, η Διεύθυνσή μας προτείνει τη μετάθεση της 

ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού στις 28-01-2021 και ημέρα 

Πέμπτη. 

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…». 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία: 
 
Λευκό ψήφισε ο Δ.Σ. κ. Κουράκης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
επί των καταμετρηθεισών ψήφων 

 
Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Ενίσχυση 
ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων” π.δ. 620.268€ με Φ.Π.Α., λόγω 
αποχής των μελών των Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες Επιτροπών και συγκεκριμένα 
της Προέδρου και της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής και της συνεχιζόμενης 
απεργίας της ΕΜΔΥΔΑΣ, από την Τετάρτη 30-12-2020 και ώρα 10:00π.μ. στην Πέμπτη, 
28-01-2021 και ώρα 10:00π.μ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αριθμ.01/2019 μελέτης που 
υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων), 
όπως εγκρίθηκαν με τη με αριθμ.874/18-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021. 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ  (Ακολουθούν υπογραφές                  

(ακολουθεί υπογραφή)  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

των παρόντων μελών) 

   
   
                                             
   
 ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ  
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