
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΗΨΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ του Πρακτικού της αριθ. 11/2019 Συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 

 

       Αριθ. Αποφ. 89/2019      Π ε ρ ί λ η ψ η   

  

  «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 

εγγράφου της διαχειριστικής αρχής για τη  

διαδικασία διαβούλευσης  της ΕΕΛ.» 

 

 

Στο Χρυσό σήμερα 05 Ιουνίου 2019 και ώρα  14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 4269/04-06-2019 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  επτά (7) μέλη: 

 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Νότας Δημήτριος             Πρόεδρος                  

 2. Μπάλτσιος Βύρων                Αντ/δρος            

3. Δεδούσης Θεοφάνης  Μέλος 

4. Κετσετζής Μιχαήλ     ΄’ 

5  Χριστοδούλου Αλέξανδρος    ‘’.    

6. Κούντιος Γεώργιος                ‘’               

7. Σπανουδάκη Στυλιανή            ‘’ 

 

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

 

Ο Πρόεδρος   της Ο.Ε. εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε 

υπόψη της Οικονομικής  Επιτροπής τα εξής: 

Σε συνέχεια της 87/2019  σχετικής Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, κοινοποιήθηκε η αριθμ. 3048/31.05.2019 επιστολή σχετική επιστολή της 

Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ζητείται από το 

Δήμο η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο 

¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΠΑ (Α΄ΦΑΣΗ)¨. Σε συνάντηση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά και του 

Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (στις 05/06/2019) με τα αρμόδια 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, διευκρινίστηκαν οι απόψεις των δύο πλευρών 

αλλά εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής διατηρήθηκε η επιμονή για χορήγηση 

παράτασης. Παρά την απόλυτα σύννομη διαδικασία που τηρήθηκε από το Δήμο 
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(σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 27 και 68 του Ν.4412/16) και προκειμένου 

να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή υπόνοια αναφορικά με τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας 

έως την Δευτέρα 15/7/2019. Παράλληλα, προτείνεται ο καθορισμός νέας 

ημερομηνίας για την επιτόπια παρουσίαση του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 68 του 

Ν.4412/16), για την Παρασκευή 14/6/2019.       

 

 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  την ανωτέρω εισήγηση 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 

1. Τον καθορισμό νέας ημερομηνίας για την επιτόπια παρουσίαση του έργου 

(σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4412/16), για την Παρασκευή 14/6/2019 και ώρα 10:00:00,  

την χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας του Διεθνούς Διαγωνισμού για την 

ανάληψη εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά (Α’ Φάση)», έως την Δευτέρα 15/7/2019 και ώρα 10:00:00 και ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 10:00:00.  

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2019 

  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                             Τα μέλη 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ  
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