
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ 01.02.2021 

 

Σήμερα τη Δευτέρα 01 του μηνός Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 024773/28.01.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 28.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου της, με την εξής σύνθεση: 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (Αντιπρόεδρος) 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 

Β. ΑΞΙΩΤΗΣ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Ρ. ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ 

Α. ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, κ. Δ. Βαλλιάνος. 

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 7 Τακτικά Μέλη, 2 Αναπληρωματικά 

Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ρ. Μπέη-Καραμπότσου αναπλήρωσε το Τακτικό Μέλος κ. Γ. Μπρούλια, ο 

οποίος προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

Το Τακτικό Μέλος κ. Σ. Λάμπρου προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε στη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Τα Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. Θ. Δομάζου, Ν. Μακρόπουλος, Α. Έβερτ-Αλβέρτη, Α. Ροκοφύλλου, Ρ. Αξελός 

και Χ. Βουρδουμπάς προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

 

ΠΡΑΞΗ 114 

 

Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 23ο θέμα: «Λήψη απόφασης για τη μετάθεση της 

ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας για τη 

σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 

6.538.731,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 “Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες” και του άρθρου 75 “Λειτουργία 

της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

ΑΔΑ: ΨΛΒΤΩ6Μ-Ι2Ω



της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19” (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «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» (Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:4992/22.01.2021 (ΦΕΚ Β’ 

186/23.01.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00». 

8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:6877/29.01.2021 (ΦΕΚ Β’ 

341/29.01.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 

30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00». 

9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

10. Τη με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

11. Τη με αριθμό 163/33282/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων». 

12. Τη με αριθμό 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

13. Τη με αριθμό 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά  το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

14. Τη με αριθμό 1348/18.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΣΡΤΩ6Μ-57Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων έτους 2020. 
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15. Τη με αριθμό 1407/18.11.2019 (ΑΔΑ:6ΕΞ4Ω6Μ-ΛΘΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Αθηναίων έτους 2020. 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 195533/03.09.2020 και με ΑΔΑΜ 20REQ007305605 2020-09-14 

έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού (πρωτογενές αίτημα). 

17. Τη με αριθμό Α01108/201068/10.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΞΟΞΩ6Μ-ΠΡΩ) και με ΑΔΑΜ 

20REQ007305645 2020-09-14 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο πρωτογενές 

αίτημα). 

18. Τη με αριθμό 1472/09.11.2020 (ΑΔΑ:9Θ8ΞΩ6Μ-ΥΤ8) πράξη Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης, καταρτίστηκαν οι όροι και συντάχτηκε η διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

19. Τη με αριθμό 658/16.11.2020 (ΑΔΑ:Ω24ΟΩ6Μ-ΟΚΝ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το 

τροποποιημένο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

20. Τη με αριθμό 684/16.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΧ9ΙΩ6Μ-4ΝΩ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το 

τροποποιημένο σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 255002/17.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ13ΜΩ6Μ-ΔΝΥ) και ΑΔΑΜ 

20PROC007663748 2020-11-17 Προκήρυξη Σύμβασης, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων με τη μελέτη του έργου. 

22. Τη με ΑΔΑΜ 20PROC007663868 2020-11-17 διακήρυξη με την οποία ορίσθηκε η 14.12.2020 

και ώρα 11:00 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

23. Το από 27.11.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα αποτελέσματα 

κλήρωσης ΜηΜΕΔ. 

24. Το με αρ. πρωτ. 723/27.11.2020 έγγραφο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), με τον 

ορισμό των εκπροσώπων της. 

25. Το με αρ. πρωτ. 936/30.11.2020 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΠΕΔΑ), με τον ορισμό των εκπροσώπων της. 

26. Τη με αριθμό 1604/07.12.2020 (ΑΔΑ:6ΧΤΨΩ6Μ-ΦΡΜ) πράξη Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία: α) συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης αποτελούμενη από τα 

Τακτικά Μέλη κ.κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΓΙΑΝΝΑΤΟ (Πρόεδρος), ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΡΩΝΑΙΟ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ και από τα 

Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ (Αναπληρώτρια Προέδρου), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΠΑ, 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ 

και β) ορίσθηκε το Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρολογικού ως “Γνωμοδοτικό Όργανο” για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης του έργου. 

27. Την από 14.12.2020 πρόσκληση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρολογικού προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

28. Το από 14.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, με το οποίο κατέθεσε την από 14.12.2020 δήλωση εξαίρεσης από 

Επιτροπή λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), από 

23.11.2020 έως 31.12.2020. 

29. Το από 14.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπληρώτριας Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ, με το οποίο κατέθεσε την από 14.12.2020 δήλωση 

εξαίρεσης από Επιτροπή λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, από 23.11.2020 

έως 31.12.2020. 

30. Το από 14.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τακτικού Μέλους της Επιτροπής 

Διαγωνισμού κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με το οποίο κατέθεσε την από 14.12.2020 δήλωση εξαίρεσης 

από Επιτροπή λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, από 23.11.2020 έως 

31.12.2020. 

https://www.cityofathens.gr/node/35701
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31. Το με αρ. πρωτ. 28065/19.01.2021 έγγραφο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΤΕΕ), με τον ορισμό των εκπροσώπων του. 

32. Τη με αριθμό 84/25.01.2021 (ΑΔΑ:6Ζ0ΓΩ6Μ-Θ6Η) πράξη Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συμπληρώθηκε η με αριθμό 1604/07.12.2020 (ΑΔΑ:6ΧΤΨΩ6Μ-ΦΡΜ) πράξη Οικονομικής Επιτροπής 

με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, οπότε η Επιτροπή Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

διαμορφώθηκε ως εξής: Τακτικά Μέλη κ.κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ (Πρόεδρος), ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ και Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΛΛΙΑ (Αναπληρώτρια Προέδρου), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΠΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑΣ 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 

33. Το από 25.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, με το οποίο γνωστοποίησε τη συνέχιση της συμμετοχής του στην απεργία 

– αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μέχρι τις 05.02.2021. 

34. Το από 25.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τακτικού Μέλους της Επιτροπής 

Διαγωνισμού κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με το οποίο γνωστοποίησε τη συνέχιση της συμμετοχής της 

στην απεργία – αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έως τις 05.02.2021. 

35. Το από 26.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπληρώτριας Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ, με το οποίο ενημέρωσε για τη συνέχιση της συμμετοχής 

της στην απεργία – αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 024224/28.01.2021 έγγραφο του Τμήματος  Μελετών, 

Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού. 

37. Το από 29.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού στο 

οποίο αναφέρεται ότι: 

“Όσον αφορά το θέμα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού της 1.2.2021 να ζητηθεί "Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών του διαγωνισμού του δημόσιου έργου "Επισκευή και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού" επτά (7) εργασίμων ημερών 

μετά τη λήξη της Απεργίας-Αποχής της ΕΜΔΥΔΑΣ”. 

38. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.  

39. Την καταψήφιση της απόφασης από το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Α. Αϊβατίδη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Μεταθέτει την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 

6.538.731,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της 

απεργίας – αποχής της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ). 

 

 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 

υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 

Β. ΑΞΙΩΤΗΣ – Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Ρ. ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ – Α . ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 

 

 

Δ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΛΒΤΩ6Μ-Ι2Ω
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