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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

AΠΟΦΑΣΗ       ΑΡΙΘΜ.   87 
(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης  3η  EKΤΑΚΤΗ/6-4-2020) 

 
 Θ Ε Μ Α : Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών εν 

εξελίξει διαγωνισμών. 

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση (3η) (άρθ. 75, παρ. 6 του 

Ν.3852/2010 όπως ισχύει) – δια περιφοράς (άρθ. 184, παρ. 1 του Ν.4635/2019 & σύμφωνα με την  

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του’’)  στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6-4-2020 και ώρα 14:00.   

 

MEΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

ΤΑΚΤΙΚΑ : ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ), ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΙΚΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ : ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΚΡΕΚΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Τα μέλη της Ο.Ε. προσκλήθηκαν νόμιμα με την με αριθ. 5365/6-4-2020  πρόσκληση 

του κ. Δημάρχου-Προέδρου.  

 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος-Πρόεδρος και τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ), ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. [ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ].      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ουδείς απουσίαζε. 

  

Επομένως υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ζήτησε την έγκριση των μελών για τον έκτακτο χαρακτήρα 

της συνεδρίασης, τον οποίο και αποδέχθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω της άμεσης ανάγκης 

λήψης των σχετικών αποφάσεων. 

 

Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 2ο υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται 
στην περίληψη της επικεφαλίδας.   

 
Σχετική με το θέμα ήταν η υπ΄ αριθ. 5356/6-4-2020 εισήγηση του Τμ. 

Προμηθειών, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής : 
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Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄ 68), οι οποίες 

ορίζουν 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, με απόφαση του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή 

διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής 

αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί 

προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που 

αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών 

και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό 

διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση» και προς διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, προτείνεται: 

 

1.  Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση 

εργασίας συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Ζωγράφου 

(κατά ISO)» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89364, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προφορών 7 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την 

παράταση για εννιά (9) ημέρες, ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 

11.00 π.μ., της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και 

την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών 

προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και 

ώρα 11.30 π.μ. 

 

2. Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Ζωγράφου» με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 89579, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών 7 

Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την παράταση για εννιά (9) ημέρες, 

ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της 

ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών 

συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. 

 
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές 

διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

  Εγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄ 68), την παράταση της 

καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών εν εξελίξει διαγωνισμών, 

αναλυτικά ως εξής: 
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1. Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση 

εργασίας συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Ζωγράφου 

(κατά ISO)» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89364, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προφορών 7 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την 

παράταση για εννιά (9) ημέρες, ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 

11.00 π.μ., της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και 

την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών 

προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και 

ώρα 11.30 π.μ. 

 

2. Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Ζωγράφου» με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 89579, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών 7 

Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την παράταση για εννιά (9) ημέρες, 

ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της 

ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών 

συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. 

 

Προς τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΔΑΣ 

 
 

ΤΑ  MΕΛΗ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ), 
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.ΘΩΔΑΣ 
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