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                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                            Από το Πρακτικό με αριθμ. 11/2020 τακτικής 

                                συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.    

                                       
 

  ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’αριθμ.49/2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Αναβολή 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

και β) Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού » 

 
  

    Στους Φιλιάτες σήμερα την 27η Μάρτη 2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00΄π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’/55/11-3-2020) και 

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2563/23-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. προέδρου  που 

επιδόθηκε  νόμιμα με κάθε πρόσφορο μέσω σε όλα τα μέλη , σύμφωνα με  το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018). 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1. Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος                                      (ουδείς) 

   2. Παππά – Μάλλιου Ουρανία  - Αντιπρόεδρος      

   3. Κατσάρης Πέτρος 

   4. Γκίζας Χρήστος 

   5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος  

   6. Τόλης Χριστόφορος 

   7. Κολιομίχος Σπυρίδων  
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          Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παναγιώτα Λιόντου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «α)Έγκρισης της υπ’ 

αριθμ. 49/2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αναβολή διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ" και β) Ματαίωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού είπε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19 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" 

   Σύμφωνα με την αριθμ. 58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ", η έγκριση της μελέτης 

και καθορισμός των όρων αυτού και προκειμένου να διενεργηθεί ο συνοπτικός διαγωνισμός του 

έργου εκδόθηκε  η  αριθμ. πρωτ. 2294/12.3.2020 διακήρυξη. 

    Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 

24η Μαρτίου 2020, ενώ οι φάκελοι των προσφορών μπορούσαν να υποβληθούν μέχρι την 

προθεσμία αυτή είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της του Δήμου 

Φιλιατών. Προκειμένου ένας οικονομικός φορέας να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα έπρεπε να λάβει 

δωρεάν υποχρεωτικά από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 23η Μαρτίου 2020. 

    Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την πολιτεία και της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του "COVID-19" εκδόθηκε η Πράξη 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", σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου εξηκοστού 

της οποίας ορίζεται ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ..... » 

   Επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του πρώτου άρθρου της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 

20036/22.3.2020 (ΦΕΚ 986/22.3.2020 τεύχος Α’) «Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης 

σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 

διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια» 

   Σύμφωνα με την 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, «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». 

   Επειδή ο διαγωνισμός θα ήταν αδύνατο να διεξαχθεί κατά την ορισθείσα ημερομηνία λόγω 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών αλλά και λόγω των γενικότερων μέτρων που έχουν 

ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 22/3/2020 και αφού ο οικονομικός φορέας προκειμένου να λάβει μέρος στο 
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διαγωνισμό θα έπρεπε να παραλάβει το έντυπο οικονομικής προσφοράς με φυσική παρουσία από 

τον Δήμο Φιλιατών μέχρι την 23η Μαρτίου 2020 και οι φάκελοι των προσφορών θα έπρεπε να 

κατατεθούν μέχρι την 24η Μαρτίου 2020 με δυνατότητα φυσικής παρουσίας των ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ο Δήμαρχος με την αριθμ. 49/2020 απόφασή του 

αποφάσισε την αναβολή του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

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

Επειδή η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή,    

Εισηγούμαι, 

α) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αναβολή διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"» και επιπλέον 

β) Την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν 

4412/2016 καθότι οι οικονομικοί φορείς δεν είχαν την δυνατότητα να λάβουν από το Δήμο 

Φιλιατών το έντυπο οικονομικής προσφοράς κατά την προθεσμία που όριζε η διακήρυξη αλλά και 

για λόγους προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μελών της επιτροπής 

διαγωνισμού αλλά και των οικονομικών φορέων. 

Τυχόν προσφορές που υποβλήθηκαν είτε με συστημένη επιστολή προς το Δήμο Φιλιατών είτε με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλιατών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, θα επιστραφούν στους οικονομικούς φορείς χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ομαλοποίηση της 

κατάστασης και ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

  

 

             Κατόπιν των ανωτέρων, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση. Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την 

καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών της και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. 

προέδρου, το άρθρο 10 παράγραφος 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοϊού COVID-19,  ) και του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016.   

               

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

 

α) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αναβολή διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"»  

β) Την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν 

4412/2016 καθότι οι οικονομικοί φορείς δεν είχαν την δυνατότητα να λάβουν από το Δήμο 

Φιλιατών το έντυπο οικονομικής προσφοράς κατά την προθεσμία που όριζε η διακήρυξη αλλά και 

για λόγους προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μελών της επιτροπής 

διαγωνισμού αλλά και των οικονομικών φορέων (φυσικά πρόσωπα). 

Τυχόν προσφορές που υποβλήθηκαν είτε με συστημένη επιστολή προς το Δήμο Φιλιατών είτε με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλιατών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, θα επιστραφούν στους οικονομικούς φορείς χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ομαλοποίηση 

της κατάστασης και ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 

Τ.Σ.Υ.                                                                Τ.Υ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

Παππάς Σπυρίδων 
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