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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

        ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αριθμ. 7/2021 

τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
               
             Αριθμ. Απόφασης: 66/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης 
του έργου: «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της 
Δ.Κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά)» Α.Μ.: 108 / 18 Τ.Υ., α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 109698. 
 

Σήμερα   16  Μαρτίου   έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα  11:00 π.μ.,   συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.5181/12-3-2021 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 
40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) 
συνολικά μέλη  και ονομαστικά:  

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Το τακτικό μέλος κ Βιλιώτης Ηλίας συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη τηλεφωνικά,  μέσω του τακτικού 

μέλους  κ Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου και συμμετείχε στην συνεδρίαση από το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης της συνεδρίασης και μέχρι το πέρας αυτής. 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.  
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 14ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 10-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου που συνυπογράφεται από την συντάξασα Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιριακών Υποδομών κ. 
Ταμπακάκη  Αριστέα, τον Προϊστάμενο  της Διεύθυνσης κ. Χριστίδη Αναστάσιο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Παλαιοδήμο Άγγελο  και έχει ως εξής:   

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης 
του έργου: «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. 
Μελισσίων (οδός Γεννηματά) » ΑΜ: 108 / 18 ΤΥ, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 109698 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2019 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος                           
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3) Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α147). 

4) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23096/31-12-21 (20PROC007969435) Διακήρυξη της Δημοπρασίας του 
Διαγωνισμού θέματος. 

5) Την υπ’ αριθμ. 283/2020 Απόφαση Ο.Ε. Πεντέλης με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη θέματος, οι όροι 
της διακήρυξης και η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού 

6) Την με αριθμ.  11 /2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση 
της επιτροπής διαγωνισμού  θέματος. 

7) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8359/10.12.2020 της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για την ανακοίνωση απεργίας 
αποχής των μελών της από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για διαγωνισμούς 
που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης από 12 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020. 

8) Την από 04.02.2021 Ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ ομοσπονδιών για συνέχιση απεργίας 
Αποχής μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του 
Ν.4412/2016. 

9) Το με αριθμό πρωτ. 2083/09-02-2021 έγγραφο της Δημάρχου Πεντέλης και πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής όπου καλεί τα μέλη της επιτροπής να μας ενημερώσουν για την συμμετοχή ή μη στην 
απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

10) Το γεγονός ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης είχε οριστεί η 26-02-2021. 
11) Το με αριθμό πρωτ. 2077/9-2-21 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της επιτροπής κας Κόνιαρη 

Μάγδας πού μας ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει στην απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και ότι έχει ενημερώσει 
την αναπληρώτρια της Πρόεδρο κα Απιδοπούλου Ευθυμία 

12)  Το με αριθμό πρωτ. 2112/9-2-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του μέλους της επιτροπής κου Νικόλαου 
Πιθαρούλη οπού μας ενημερώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

13) Το με αριθμό πρωτ. 2119/9-2-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του μέλους της επιτροπής κας Βουλτσίδου 
Γιώτας οπού μας ενημερώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

14) Το με αριθμό πρωτ. 2131/9-2-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής 
κας Κορώνης Κατερίνα οπού μας ενημερώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

15) Το με αριθμό πρωτ. 2139/9-2-21 ηλεκτρονικό μήνυμα της προϊσταμένης κας Ζορμπά Παρασκευής 
της αναπληρώτριας Προέδρου της επιτροπής κας Απιδοπούλου Ευθυμία οπού μας ενημερώνει ότι ενώ δεν 
συμμετάσχει στην  απεργία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  λόγω ασθενείας  έχει αναρρωτική άδεια με συνέπεια να μην 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

16) Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός λόγω μη ύπαρξης προέδρου και 
επιτροπής. 

17) Επειδή ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι ημερομηνίες πρέπει να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ 

18) Επειδή σε περίπτωση τροποποίησης πρέπει προηγουμένως να λαμβάνονται αποφάσεις από την 
αναθέτουσα αρχή. 

19) Το γεγονός ότι έλαβε απόφαση η αναθέτουσα με την υπ’ αριθμ, 32/2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΣΟΩΞ3-ΩΕΨ) για 
μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης μέχρι και τις 26.02.2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του 
νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 

20) Το γεγονός ότι ψηφίστηκε ο Ν.4782/21 (ΦΕΚ36Α) για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
1. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών τού έργου του θέματος λόγω λήξης 

της απεργίας- αποχής των μελών της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου 
Μελών Δημοπρασιών για Διαγωνισμούς και λόγω ψήφισης του Ν.4782/21 (ΦΕΚ36Α) που τροποποιεί τον 
Ν.4412/2016, στις 12 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020  (ΦΕΚ Α΄197) και ειδικότερα το άρθρο 40.  

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αριθ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 

⎯ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του  Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147). 

⎯ Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23096/31-12-20 (20PROC007969435) Διακήρυξη του διαγωνισμού θέματος. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 283/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΩΧΘΣΩΞ3-ΕΨ7). 

⎯ Την με αριθμ. 11/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΟΦΩΞ3-ΦΜΗ) με την οποία 
εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού  θέματος. 
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⎯ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8359/10-12-2020 έγγραφο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. 

⎯ Την από 04-02-2021 Ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ ομοσπονδιών για συνέχιση απεργίας Αποχής 
μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του 
Ν.4412/2016. 

⎯ Το με αριθμό πρωτ. 2083/09-02-2021 έγγραφο της Δημάρχου Πεντέλης. 

⎯ Το γεγονός ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης είχε οριστεί η 26-02-2021. 

⎯ Τα με αριθμό πρωτ. 2077/9-2-2021, 2112/9-2-2021, 2119/9-2-2021, 2131/9-2-2021 και 2139/9-2-2021 
ηλεκτρονικά μηνύματα του Προέδρου και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού. 

⎯ Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός λόγω μη ύπαρξης προέδρου. 

⎯ Το γεγονός ότι  ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι ημερομηνίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά. 

⎯ Το γεγονός ότι  σε περίπτωση τροποποίησης πρέπει προηγουμένως να λαμβάνονται αποφάσεις από την 
αναθέτουσα αρχή. 

⎯ Το γεγονός ότι έλαβε απόφαση η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθμ.  32/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΣΟΩΞ3-ΩΕΨ) για μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης μέχρι και τις 26-02-
2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

⎯ Το γεγονός ότι ψηφίστηκε ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36) για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Oρίζει την 12η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών του διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον 
Αθλητικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά)» - Α.Μ.: 108/2018 Τ.Υ., α/α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 109698,  λόγω λήξης της απεργίας – αποχής των μελών της Π.Ο.  ΕΜΔΥΔΑΣ από τη 
συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών για Διαγωνισμούς και λόγω ψήφισης του 
Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36) που τροποποιεί το Ν. 4412/2016.  
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2021 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                      
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης  
6. Βιλιώτης Ηλίας 
7. Κρανιώτης Παναγιώτης 
8. Φειδοπιάστης Αντώνης 

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

                                            
                                    
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΕΥΠΩΞ3-6ΘΙ
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