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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ του Πρακτικού της αριθ. 16/ 2015 Συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 

 

Αριθ. Αποφ. 109/2015     

                           Π ε ρ ί λ η ψ η    

«Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο 

‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’,  » 

 

 Στο Χρυσό σήμερα 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα 

του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 9205/02-07-2015 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη: 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      ΑΠΟΝΤΕΣ                            
1. Νότας Δημήτριος              Πρόεδρος                    1. Στοϊκος Γεώργιος  Μέλος 

2. Μπάλτσιος Βύρων             Αντιπρόεδρος             2.  Κετσετζής Μιχαήλ   ‘’                   

3.Παπαστεφάνου Σωτήριος    Μέλος  

4.Πυρινή Δήμητρα                        ‘’ 

5.Χατζηλάρης Δημήτριος             ‘’    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραγκιόζη Αναστασία υπάλληλο του Δήμου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη 

της Οικονομικής  Επιτροπής την συνεχιζόμενη αργία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, με άμεση συνέπεια την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών στα 

πλαίσια των διαγωνισμών προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών. Ο Δήμος έχει 

προκηρύξει με την υπ’ αριθμ. 9605/7-7-2015 Διακήρυξη την εκτέλεση της 

προμήθειας ‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’, και δεδομένου ότι η τραπεζική 

αργία συνεχίζεται, προτείνει, βάσει του εδ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ’ 

αριθμ. 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης ‘Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

τοπικής αυτοδιοίκησης’, σύμφωνα με το οποίο ‘Με απόφαση της δημαρχιακής 

επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού, με ή χωρίς 

τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται 

χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό 

διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση’, την μετάθεση της 

ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 

υπόψη, 

1. τις διατάξεις του αρ. 170 του Ν. 3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων’, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4321/15 ‘Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας’, 
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3. τις διατάξεις του εδ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 11389/23-3-1993 

Υπουργικής Απόφασης ‘Ενιαίος κανονισμός προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης’, 

4. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

της 28ης Ιουνίου 2015 ‘Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας’ (ΦΕΚ 65Α΄/28-6-2015), 

όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 66Α΄/30-6-2015) και ισχύει, 

5. την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ2015/ΧΠ2255/15 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ 1391 Β΄/6-7-15) ‘Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας 

βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.’ 

6. της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ/0000945/ΕΞ2015/ΧΠ2261/15 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ 1420 Β΄/8-7-15) ‘Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας 

βραχείας διάρκειας’ 

7. της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ/0000966/ΕΞ2015/ΧΠ2297/15 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ 1460 Β/13-07-2015) ‘Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας 

βραχείας διάρκειας’, 

8. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9605/7-7-2015 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα 

με την οποία ο διαγωνισμός της προμήθειας θα διεξαγόταν στις 17 Ιουλίου 2015, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού της προμήθειας 

με τίτλο ‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’, για την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, 

χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης. 

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2015 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                             Τα μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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