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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  37ης /15-12-2020   ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής    Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

203 /2020 

ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης  περί αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης των 
προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  
του έργου με τίτλο :«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 
93429 .  
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα Τρίτη 15  Δεκεμβρίου    2020   και ώρα  από 13.30  μ.μ. έως 
14.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου ,έλαβε χώρα η 
δια περιφοράς TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βισαλτίας ,ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13839/11-12-2020  έγγραφη πρόσκληση του   
Προέδρου της ,η   οποία  επιδόθηκε   και  δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα  με τις 
διατάξεις του άρθρου  75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018), της  παρ.1 του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των 
υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020, υπ΄αριθ.163/33282/29-05-
2020, υπ΄αριθ.60249/22-09-2020  και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και των  Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  ,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-
2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952 , ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-2020  ΚΥΑ. 
 
Επιπλέον στην ανωτέρω πρόσκληση  παρέχονταν σαφείς οδηγίες προς τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής  ,  για τον τρόπο ψηφοφορίας , ως εξής : 
Η συνεδρίαση θα αρχίσει από 13.30   μ.μ. και θα διαρκέσει  μέχρι και 14.00 μ.μ. 
Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται τα τακτικά μέλη  που θα συμμετέχουν στην 
συνεδρίαση να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων  και να ψηφίσουν θετικά 
ή αρνητικά επί των εισηγήσεων  που τους έχουν  αποσταλεί .  
Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της σταθερής τηλεφωνίας . 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, παρούσας της Ειδικής 
Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Γεωργίας 
Κολοκυθά, του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού , επικοινώνησε τηλεφωνικά με 
όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά  η 
νόμιμη απαρτία για τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής  και στη συνέχεια  για 
την τηλεφωνική ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.           

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) και των  αριθ. 18318/13-3-2020  και 
υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 διευκρινιστικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ, αφού σε 
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν δηλώνοντας παρόντα 
(6) και απόντα (1) και ονομαστικά οι: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
           
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος  
 

Δήμαρχος  

2 ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος-
Αντιπρόεδρος  
 

Αντιδήμαρχος  

3 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Αντιδήμαρχος  

4 ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

5 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
           
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
          Η Οικονομική Επιτροπή , συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
τακτικών μελών  7 συμμετείχαν τα  6 ), και με τη συμμετοχή τους στην δια περιφοράς 
ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
Παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Αθανάσιου Μασλαρινού,   
και  της Ειδικής Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής , τυπικώς κηρύχθηκε η 
συνεδρίαση, και ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία  με τα συμμετέχοντα τακτικά  
μέλη της Επιτροπής.   
 
        Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης θέτει για συζήτηση ΕΚΤΟΣ ημερήσιας τα  παρακάτω θέματα :  

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Λήψη απόφασης  περί αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης των 
προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο 
:«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου 
Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93429 .  
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: Λήψη απόφασης  περί αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης των 
προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο 
:«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών » 
και με α/α συστήματος 93987 .  
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ακολούθησε ψηφοφορία για το κατεπείγον των θεμάτων  ως εξής : 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.     
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Μασλαρινός    
αναγιγνώσκοντας το  1o θέμα εκτός     ημερήσιας διάταξης   είπε τα εξής :          
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Με την  υπ΄αριθ.163/2020(ΑΔΑ:6ΡΝΤΩ9Β-86Γ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίναμε τα εξής :  
Α)Εγκρίναμε και παραλάβαμε  την  υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτη  του έργου ¨Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας¨ 
προϋπολογισμού 128.861,43 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), που συντάχθηκε 
από το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και θεωρήθηκε  από την 
Προϊσταμένη του .   
Β)Καθορίσαμε  ως τρόπο  εκτέλεσης του ανωτέρου έργου τον  ηλεκτρονικό δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης(του άρθρου 
95§2α του Ν.4412/2016)και εγκρίναμε   τους όρους   σύμφωνα με την συνημμένη   
διακήρυξη του διαγωνισμού . 
Γ)Εγκρίναμε   την  συγκρότηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»  
η οποία αποτελείται από τους: 
Τακτικά μέλη: 
1.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Υποδιεύθυνση Τε-χνικών Έργων 
Π.Ε Σερρών, 
2.ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Εμμανουήλ 
Παππά, 
3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Δήμος Ηράκλειας. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1.ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Ηράκλειας 
2.ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΝΤΗ ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  Διεύθυνση Δασών 
Σερρών 
3.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΣΣΟΥ Λοιποί ΠΕ Δήμος Σερρών 
Δ)Εξουσιοδοτήσαμε  τον Δήμαρχο Βισαλτίας  για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού και τη δημοσίευση της περίληψής του, σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω με την υπ΄ 12430/30-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» προκηρύξαμε  τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Ανοιχτό Διαγωνισμό. 
        Από την κ.Σαμαρά Βασιλική Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» 
όπως  ορίστηκε  από την ως άνω απόφαση μας ,   εστάλη το υπ΄αριθ.πρωτ. 13233/25-
11-2020 έγγραφο με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε,  ότι η ανωτέρω αδυνατεί να 
παραστεί κατά την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην ηλεκτρονική  
αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου, λόγω χρήσης της άδειας ειδικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 
(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» . 
Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Βισαλτίας  υποβλήθηκε  η κάτωθι εισήγηση :  
Θέμα:  Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 93429 
Σχετ.     1. 163 / 2020 Απόφαση Ο. Ε. 

2. Α. Π. 13233 / 25-11-2020 έγγραφο της προέδρου της Ε. Δ. 
Σύμφωνα με το 1 σχετικό, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου "Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ. Κ. Ανθής - Σησαμιάς - Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας" έχει λήξη 
προσφορών 24 - 11 - 2020 και ώρα 14:00 και ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών 30 - 11 - 2020 και ώρα 11:00. 
Με το 2 σχετικό έχει δηλωθεί αδυναμία της Προέδρου της Επιτροπής να προβεί στην 
αποσφράγιση, λόγω άδειας ειδικού σκοπού. 
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Επίσης, έξι ομοσπονδίες και μεταξύ τους και η Π Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, έχουν προκηρύξει 
Απεργία - Αποχή από Μη,Μ.Ε.Δ. και άλλες επιτροπές για το διάστημα από 23- 11-  
2020 μέχρι και 11 - 12 - 2020. 
Για τα ανωτέρω εισηγούμαστε την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ. Κ. Ανθής - 
Σησαμιάς - Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας" (Α/Α συστήματος 93429). 
Συγκεκριμένα από την αρχική ημερομηνία 30-11 - 2020 και ώρα 11:00 να οριστεί νέα 
ημερομηνία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού η 17- 12 - 2020 και ώρα 
11:00 
Επίσης, το θέμα είναι επείγον, γιατί η απόφαση πρέπει να ληφθεί πριν την ημέρα 
αποσφράγισης. 

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Ακολουθούν Υπογραφές» 

 Σύμφωνα με το άρθρο 18  « Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών αποσφράγισης», της υπ΄αριθ.  12430/301-2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» , ορίζονται τα εξής : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται    
η 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.             
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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 στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να 
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων». 
Σε συνέχεια των ανωτέρω   με την υπ΄αριθ.186/2020(ΑΔΑ:6Θ67Ω9Β-ΡΙ3) απόφασή 
μας εγκρίναμε τα εξής: 
A)Κάναμε δεκτό το  υπ΄αριθ. 13233/25-11-2020 έγγραφο της κ.Σαμαρά Βασιλικής 
,Πρόεδρου της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,  ως προς την αδυναμία  να 
παραστεί κατά την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην ηλεκτρονική  
αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου  , λόγω χρήσης της άδειας ειδικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 
(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» . 
Β)Σύμφωνα με το άρθρο 18 « Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών αποσφράγισης», της  υπ΄αριθ.πρωτ. 12430/30-10-2020 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας», εγκρίναμε  την αλλαγή 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  
διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93429 , από την 30η 
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.,  σε νέα ημερομηνία ως εξής :   
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α 
συστήματος 93429,  ορίστηκε  η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. 
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Γ)Εξουσιοδοτήθηκε   η κ.Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη ,Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας για τις περαιτέρω ενέργειες διασφάλισης  της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  Ηλεκτρονικού 
δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών 
χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας». 
  
      Από την κ.Σαμαρά Βασιλική Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» 
όπως  ορίστηκε με τα ανωτέρω ,   εστάλη το υπ΄αριθ.πρωτ. 13.841/11-12-2020  
έγγραφο με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε,  ότι η ανωτέρω αδυνατεί να παραστεί κατά 
την 17η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των 
προσφορών  του ως άνω έργου, λόγω χρήσης της άδειας ειδικού σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» την οποία και θα συνεχίσει έως 
και την επανέναρξη των εκπαιδευτικών μονάδων  Δημοτικού και Γυμνασίου . 
Επίσης  από την κ.Σταμάτη Δέσποινα  αναπληρωματική Πρόεδρο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-
Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» όπως  ορίστηκε με τα ανωτέρω , εστάλη η υπ΄αριθ.πρωτ. 
13863/11-12-2020 «Δήλωση –Εξαίρεσης από την Επιτροπή  λόγω συμμετοχής σε 
απεργία –αποχή»  , γνωστοποίησε  ότι είναι μέλος   της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και θα 
συμμετέχει στην απεργία –αποχή των μελών των Ομοσπονδιών από 23-11-2020 έως 
31-12-2020 όπως κοινοποιήθηκε με την από 16-11-2020 εξώδικη γνωστοποίηση των 
ΠΟΕ ΟΤΑ,ΟΣΕΑΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ,ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ,ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
και κατά συνέπεια θα απέχει    από τις διαδικασίες   της Επιτροπής  Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» . 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων  από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Βισαλτίας  υποβλήθηκε  η κάτωθι εισήγηση :  
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                            Νιγρίτα 14 – 12 – 2020 
 Πληρ. Ντάλλης Σταμ.                                                

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

Θέμα : Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 93429 
Σχετ.  1.   186 / 2020 Απόφαση  Ο. Ε. 
           2.   Α. Π. 13841 / 11-12-2020 έγγραφο της προέδρου της Ε. Δ. (Θέμα 1) 
           3.   Α. Π. 13863 /  11-12-2020 έγγραφο της αναπληρωματικής προέδρου  
                                                                                                                της Ε. Δ. 
 
Σύμφωνα με το 1 σχετικό, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου ¨Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ. Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας¨  έχει λήξη 
προσφορών 24 – 11 – 2020 και ώρα 14:00 και ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών 17 – 12 – 2020 και ώρα 11:00.  
Με το 2 σχετικό έχει δηλωθεί αδυναμία της Προέδρου της Επιτροπής να προβεί στην 
αποσφράγιση, λόγω άδειας ειδικού σκοπού. 
Επίσης, έξι ομοσπονδίες και μεταξύ τους και η Π Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, έχουν προκηρύξει 
Απεργία – Αποχή από Μη,Μ.Ε.Δ. και άλλες επιτροπές για το διάστημα από 23 – 11 – 
2020 μέχρι και 11 – 12 – 2020 και παράταση της αποχής μέχρι και 31 – 12 – 2020. 
Με το 3 σχετικό έχει δηλωθεί αδυναμία της αναπληρωματικής Προέδρου της 
Επιτροπής να προβεί στην αποσφράγιση, λόγω συμμετοχής της στην αποχή. 
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Για τα ανωτέρω εισηγούμαστε 
 
 την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
έργου ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ. Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου 
Βισαλτίας¨ (Α/Α συστήματος 93429). Συγκεκριμένα  από  την ημερομηνία 17 – 12 – 
2020 και ώρα 11:00 να οριστεί νέα ημερομηνία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού η  20 – 01 – 2021 και ώρα 10:00. 
 

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Ακολουθούν Υπογραφές» 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα : 
Α)Να κάνει δεκτό το  υπ΄αριθ. 13.841/11-12-2020  έγγραφο της κ.Σαμαρά Βασιλικής 
,Πρόεδρου της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,  ως προς την αδυναμία  να 
παραστεί κατά την 17η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην ηλεκτρονική  
αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου  , λόγω χρήσης της άδειας ειδικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 
(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» , 
Β)Να κάνει δεκτό το  υπ΄αριθ. 13863/11-12-2020   έγγραφο της κ.Σταμάτη Δέσποινας  
,Αναπληρωματικής Προέδρου  της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,  ως 
προς την αδυναμία  να παραστεί κατά την 17η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ. 
στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου  , λόγω 
συμμετοχής στην απεργία –αποχή των μελών των Ομοσπονδιών από 23-11-2020 έως 
31-12-2020 όπως κοινοποιήθηκε με την από 16-11-2020 εξώδικη γνωστοποίηση των 
ΠΟΕ ΟΤΑ,ΟΣΕΑΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ,ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ,ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ. 
Γ)Σύμφωνα με το άρθρο 18 « Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών αποσφράγισης», της  υπ΄αριθ.πρωτ. 12430/30-10-2020 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας», να εγκρίνει την αλλαγή 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  
διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93429 ,από την  
17/12/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ., όπως ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 
186/2020 απόφαση της Οικονομικής ,  σε νέα ημερομηνία ως εξής :   
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α 
συστήματος 93429, ορίζεται η 20/01/2021 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10.00 π.μ., 
Δ)Να εξουσιοδοτήσει την  κ.Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη ,Προϊσταμένη του 
Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας για τις περαιτέρω ενέργειες 
διασφάλισης  της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας». 
        
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων των 
συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  άρθρου  72 Ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής » ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών»  του Ν.4623/2019  ΦΕΚ134/ 
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Α΄/09-09-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»      και ισχύει , 

 Την υπ΄αριθ.75/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΙ0Ω9Β-6ΓΓ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  περί εκλογής Αντιπροέδρου , 

 Την  αριθ. 163/2020 (ΑΔΑ:6ΡΝΤΩ9Β-86Γ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  με θέμα : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ.Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας», 

 Το άρθρο 18  « Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών αποσφράγισης», της υπ΄αριθ.  12430/30-10-2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ , 

 Την υπ΄αριθ.186/2020(ΑΔΑ:6Θ67Ω9Β-ΡΙ3) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του 
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : 
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου 
Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93429 ,   

 Το υπ΄αριθ. 13.841/11-12-2020  έγγραφο της κ.Σαμαρά Βασιλικής ,Πρόεδρου 
της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ 
Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,   

 Το υπ΄αριθ. 13863/11-12-2020   έγγραφο της κ.Σταμάτη Δέσποινας  
,Αναπληρωματικής Προέδρου  της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου 
Βισαλτίας»,   

 Την εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),   

 Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/ οικ.21190/13-11-2020   
(ΑΔΑ:ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκύκλιο  με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), 

 Την αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική  εγκύκλιο   του ΥΠΕΣ, 
 Την υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα :Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού  πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων»,   

 Την υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα:« Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των Δήμων»,  

 Την υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα :«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των  μέτρων  για τον περιορισμό  της διάδοσης της 
πανδημίας», 

 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 77 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Α)Κάνει  δεκτό το  υπ΄αριθ. 13.841/11-12-2020  έγγραφο της κ.Σαμαρά Βασιλικής 
,Πρόεδρου της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,  ως προς την αδυναμία  να 
παραστεί κατά την 17η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην ηλεκτρονική  
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αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου  , λόγω χρήσης της άδειας ειδικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΙΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 
(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου με θέμα :Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»., 
Β)Κάνει  δεκτό το  υπ΄αριθ. 13863/11-12-2020   έγγραφο της κ.Σταμάτη Δέσποινας  
,Αναπληρωματικής Προέδρου  της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»,  ως 
προς την αδυναμία  να παραστεί κατά την 17η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ. 
στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των προσφορών  του ως άνω έργου  , λόγω 
συμμετοχής στην απεργία –αποχή των μελών των Ομοσπονδιών από 23-11-2020 έως 
31-12-2020 όπως κοινοποιήθηκε με την από 16-11-2020 εξώδικη γνωστοποίηση των 
ΠΟΕ ΟΤΑ,ΟΣΕΑΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ,ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ,ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ. 
Γ)Σύμφωνα με το άρθρο 18 « Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών αποσφράγισης», της  υπ΄αριθ.πρωτ. 12430/30-10-2020 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας», να εγκρίνει την αλλαγή 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  
διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93429 , από την  
17/12/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ., όπως ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 
186/2020 απόφαση της Οικονομικής ,  σε νέα ημερομηνία ως εξής :   
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» και με α/α 
συστήματος 93429, ορίζεται η 20/01/2021 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10.00 π.μ. 
Δ)Εξουσιοδοτεί την  κ.Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη ,Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας για τις περαιτέρω ενέργειες διασφάλισης  της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του  Ηλεκτρονικού 
δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών 
χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας». 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.  
Συμμετέχοντα  τακτικά μέλη  στην δια περιφοράς  λήψη της απόφασης,  έξι(6).   
 
-----Επισυνάπτονται     και αποτελούν     αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1.Το υπ΄αριθ. 13.841/11-12-2020  έγγραφο της κ.Σαμαρά Βασιλικής ,Πρόεδρου της 
Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-
Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας».   
2.Το υπ΄αριθ. 13863/11-12-2020   έγγραφο της κ.Σταμάτη Δέσποινας  
,Αναπληρωματικής Προέδρου  της Επιτροπής   Διαγωνισμού του έργου:  
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας».   
3.Η εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό         203/2020 
Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο    Πρόεδρος                                Τα    Μέλη 
                     της Οικονομικής Επιτροπής  
                           Δήμου Βισαλτίας   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ  16 /12/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ    

ΑΔΑ: Ω8ΠΧΩ9Β-Θ2Θ
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