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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  
Γραφείο Δημάρχου                                                            Φιλιάτες,  23.3.2020 
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 8 
T.K. 46 300 – ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

Τηλ.:26640 22213, 2664360100 
Fax: 2664 0 22989                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜ: 49/2020 

 

  ΘΕΜΑ: «Αναβολή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"» 

 

Ο Δήμαρχος Φιλιατών, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:   

 

α) Της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες, όταν δημιουργείται 

άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής, 

β) Του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή "θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των 

όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους" 

γ) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

δ) Της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’)"Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης" 

ε)  Την αριθμ. πρωτ. 2294/12.3.2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"» με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 24η Μαρτίου 2020. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την αναβολή του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ",  που 

επρόκειτο να διεξαχθεί την 24η Μαρτίου 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί 

και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του "COVID-19". 
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Β. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί εκ νέου, μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης και ύστερα από 
σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

 
Γ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα  Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου Φιλιατών καθώς  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών www.filiates.gr. 
 
Δ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της  

Οικονομικής Επιτροπής. 

 
 

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                     
 
                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΠΑΠΠΑΣ  
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