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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό 35ο  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 269/2018  
 

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 233/2018 
Α.Ο.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 
Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση Ορόφου 
Πολιτιστικού Κέντρου Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων)», 
ως προς το σκέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης 
στοιχείων και της υποβολής προσφορών. 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26103/28-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε 
σε όλα τα μέλη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.   
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:  
    
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

      
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  Παππάς Αθανάσιος 
2. Χαλκίδης Δημήτριος 
3. Γουρουνίδης Φίλιππος 
4. Βαμβάκος Ευάγγελος 
5. Ζάχος Γρηγόριος 
 

 

 1. Μπαλλογιάννη Ελένη 
2. Γλώσσης Γεώργιος 
3. Κουκούλη Κυριακή 
4. Ρήγας Ιωάννης 
 
 
 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Γκιδίνης Κων/νος. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παππάς Αθανάσιος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
 
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. 25948/27-11-2018 
έγγραφό του μας ενημερώνει ότι : 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα με την 233/2018 απόφασή της ενέκρινε τους όρους του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο.  
Ο εν λόγω Διαγωνισμός βρίσκεται στην φάση κατάθεσης Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ από τους 
Οικονομικούς Φορείς. Η κατάθεση Ηλεκτρονικών προσφορών λήγει στις 12/12/2018.  
Η Υπηρεσία μας διαπίστωσε λανθασμένες καταχωρήσεις στοιχείων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου και κατόπιν επικοινωνίας με το ΕΣΗΔΗΣ για παροχή διευκρινήσεων – οδηγιών 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
για τη λήψη Απόφασης για 

 
1. Την τροποποίηση ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων των ομάδων εργασιών του έργου για την 
ορθή συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς και  
2. Την παράταση υποβολής προσφορών από την 12η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μμ  για την 8η 
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ και ανοίγματος προσφορών από την 17η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 
10:00 πμ για την 11η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 
Προέδρου, το έργο του θέματος προϋπολογισμού 185.000,00 €,  που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2018 στον κωδικό 02.30.7331.014 και χρηματοδοτείται από 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ – ΣΑΤΑ, την με α/α 1040/22827/16-10-2018 απόφαση Ανάληψης 
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Υποχρέωσης και έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών»,την υπ’ αριθ. 212/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει την 
ανωτέρω μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής, τα από 01-10-2018 αποτελέσματα κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, 
για την ανάδειξη μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την τροποποίηση ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων των ομάδων εργασιών του έργου 
για την ορθή συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς. 
2. Εγκρίνει την παράταση υποβολής προσφορών από την 12η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μμ  για 
την 8η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ και ανοίγματος προσφορών από την 17η Δεκεμβρίου 2018 
και ώρα 10:00 πμ για την 11η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ. 233/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 269/2018.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 
 
 
                        ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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