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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2021 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
96  /2021  

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ:   2  ο             Π     Ε     Ρ     Ι     Λ     Η     Ψ     Η  
«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ακύρωσης του Ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο <ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>»

Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την  22η του μηνός  Απριλίου  του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια
περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.  Πρωτ.:
3239/22-04-2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 , παρ.6 του Ν. 4555/2018. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας
και  σύμφωνα με τις  από 11 – 03 – 2020 και  30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  Covid-19  και  της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 -
2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  και  20930  /  31  –  03  –  2020  (ΑΔΑ:  6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ
2. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
3. ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΠΑΡΩΝ
6. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ >> ΠΑΡΟΥΣΑ
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ >> ΠΑΡΩΝ

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση
των πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος   αναφερόμενος   επί  του  2ου θέματος  της  έκτακτης  συνεδρίασης, είπε   στη
Οικονομική Επιτροπή  τα παρακάτω:

 
Κύριοι  συνάδελφοι,   

Λαμβάνοντος υπόψη το αριθμ. Πρωτ.  2339/16-04-2021 (ΑΔΑ:6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0) έγγραφο
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς
επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και
άλλες  διατάξεις»,  βάσει  του  οποίου  προκύπτουν  αλλαγές  και  τροποποιήσεις  ως  προς  τα
πρότυπα των Διακηρύξεων που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προτείνω την ακύρωση του
Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση του έργου  <ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ> ο  οποίος  δημοσιεύθηκε  στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ στις  02/04/2021 και
έλαβε συστημικό Α/Α <91732>.

ΑΔΑ: 651ΙΩΞΛ-ΩΒΠ
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Οι  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων,  οι  οποίες  εκκινούν,  ήτοι  δημοσιεύονται,  μετά  τις
9/3/2021 καταλαμβάνονται  από  την  ως  άνω  διάταξη  και  οι  όροι  τους  πρέπει  να
συμπεριλαμβάνουν τις ρυθμίσεις των άρθρων 102 και 310, όπως τροποποιήθηκαν. 
 

Η παρούσα απόφαση θα  κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
μέσω του πεδίου επικοινωνίας, στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου προς γνώση και ενημέρωση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
 τις  διατάξεις  του  ΠΔ  171/87  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτούν  και  ειδικές

ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων  που  εκτελούνται  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.

 τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4623/2019
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»
 τις   διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών,  και

υπηρεσιών» 
 τις  διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης

νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

 τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018
 το αρ.πρωτ.  2339/16-04-2021 (ΑΔΑ:6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν.
4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις»

 την εισήγηση του Προέδρου  
 την τοποθέτηση των μελών,  ομόφωνα :

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε Ι 

1. Την ακύρωση  του  Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  <ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ> ο  οποίος  δημοσιεύθηκε  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  του
ΕΣΗΔΗΣ στις 02/04/2021 και έλαβε συστημικό Α/Α <91732> .

2. Εξουσιοδοτεί  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  να  μεριμνήσουν  προκειμένου  να  κοινοποιηθεί  η
παρούσα  μέσω  του  πεδίου  επικοινωνίας  στη  διαδικτυακή  πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ,  σε  όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2021
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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