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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό 21ο της συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆έλτα. 
Αριθ. Απόφ. 205/2015 
 

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Αναβολή ηµεροµηνίας διενέργειας πρόχειρων 
διαγωνισµών για τις προµήθειες : 1. «∆ιαφόρων υλικών 
ελαιοχρωµατισµού & οικοδοµικών υλικών 2015-2016 
του ∆ήµου ∆έλτα» και 2. «Γραφικής ύλης – χαρτιού, 
ειδών (µικροαντικειµένων) γραφείου, φωτοαντιγράφων, 
εντύπων – βιβλίων του ∆ήµου ∆έλτα». 

 
Στη Σίνδο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29η του µηνός Ιουνίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 12.00 µ.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
18103/25-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: 
          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                               Α Π Ο Ν Τ E Σ     
1. Λιούλιας Στέφανος    1. Παππάς Αθανάσιος 
2. Βαµβάκος Ευάγγελος    2. Χαλκίδης ∆ηµήτριος 
3. Ζάχος Γρηγόριος     3. Καλτσίδης Παναγιώτης 
4. Ρήγας Ιωάννης     4. Γλώσσης Γεώργιος 
5. Πετρίδης Ανέστης 
 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του ∆ήµου Μπογιατζοπούλου Βαΐα. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Λιούλιας Στέφανος εισηγούµενος το 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, είπε :  
Ζητώ εκτός ηµερησίας διάταξης τη συζήτηση ως κατεπείγον, του θέµατος : Αναβολή ηµεροµηνίας διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισµών για τις προµήθειες : 1. «∆ιαφόρων υλικών ελαιοχρωµατισµού & οικοδοµικών υλικών 
2015-2016 του ∆ήµου ∆έλτα» και 2. «Γραφικής ύλης – χαρτιού, ειδών (µικροαντικειµένων) γραφείου, 
φωτοαντιγράφων, εντύπων – βιβλίων του ∆ήµου ∆έλτα».          
Ο λόγος της συζήτησης του θέµατος είναι ότι θα πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε στην λήψη σχετικής 
απόφασης εξαιτίας της τραπεζικής αργίας που αποφασίστηκε µε την ΠΝΠ (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015).  
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε :  
Με το υπ΄ αριθ. 18512/29-6-2015 έγγραφό του το Γραφείο Προµηθειών και Αποθηκών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Αποθηκών, µας ενηµερώνει ότι :  
Σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), οι διατάξεις του άρθρου 72 
παρ.1 περ. ε του Ν. 3852/2010 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι η παρ. 3 του άρθρου 10 
σας παρακαλούµε να προχωρήσετε στη λήψη απόφασης για:  
 

1. Αναβολή της ηµεροµηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια «∆ιαφόρων 
υλικών ελαιοχρωµατισµού & οικοδοµικών υλικών 2015-2016 του ∆ήµου ∆έλτα» προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε το Φ.Π.Α., ο οποίος έχει προγραµµατιστεί για τις 07/07/2015 και ώρα 10.00 π.µ. 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11/2015 διακήρυξη ∆ηµάρχου ∆έλτα εξαιτίας της τραπεζικής αργίας που 
αποφασίστηκε µε την ΠΝΠ (ΦΕΚ 65/Α/28-06-2015), καθώς καθίσταται αδύνατη η έκδοση εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής στον διαγωνισµό από τις εταιρίες που επιθυµούν να συµµετάσχουν. 

2. Αναβολή της ηµεροµηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια «Γραφικής ύλης 
– χαρτιού, ειδών (µικροαντικειµένων) γραφείου, φωτοαντιγράφων, εντύπων - βιβλίων του ∆ήµου 
∆έλτα» του ∆ήµου ∆έλτα προϋπολογισµού 42.997,38  € µε το Φ.Π.Α., ο οποίος έχει προγραµµατιστεί 
για τις 30/06/2015 και ώρα 10.00 π.µ. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12/2015 διακήρυξη ∆ηµάρχου ∆έλτα 
εξαιτίας της τραπεζικής αργίας που αποφασίστηκε µε την ΠΝΠ (ΦΕΚ 65/Α/28-06-2015), καθώς 
καθίσταται αδύνατη η έκδοση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στον διαγωνισµό από τις εταιρίες 
που επιθυµούν να συµµετάσχουν. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου του, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ 
καθώς και την ΠΝΠ (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη αναβολή ηµεροµηνίας διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών για τις προµήθειες :  
1. «∆ιαφόρων υλικών ελαιοχρωµατισµού & οικοδοµικών υλικών 2015-2016 του ∆ήµου ∆έλτα» 

προϋπολογισµού 73.800,00 € µε το Φ.Π.Α. Η νέα ηµεροµηνία του πρόχειρου διαγωνισµού θα 
αποφασιστεί µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους 
διακήρυξης, που καθορίστηκαν µε την υπ΄ αριθ. 161/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

2. «Γραφικής ύλης – χαρτιού, ειδών (µικροαντικειµένων) γραφείου, φωτοαντιγράφων, εντύπων - βιβλίων 
του ∆ήµου ∆έλτα» του ∆ήµου ∆έλτα προϋπολογισµού 42.997,38  € µε το Φ.Π.Α. Η νέα ηµεροµηνία 
του πρόχειρου διαγωνισµού θα αποφασιστεί µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την ίδια 
διαδικασία και τους ίδιους όρους διακήρυξης, που καθορίστηκαν µε την υπ΄ αριθ. 194/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 205/2015. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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