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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  4 / 16 - 03 – 2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.  

 
Αριθ. Αποφ.  47 /2021  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2η) του άρθρου 18 της με αρ. 176/2020 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης) 
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 
(Αριθμός Μελέτης: 16/2020). 
 

Στην Αρχαία Ολυμπία σήμερα, την 16η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην αίθουσα συνεδριάσεων, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με την  Υ.Α 
429/2020 (ΦΕΚ 850/13-03-2020), την ΚΥΑ  Δ1α /ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 
426 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ από 13-11-2020, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1611/11-03-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την §5 του  άρθρου 75 του Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής διαπίστωσε 
την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 §1 του Ν.3852/2010 
δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι  ( 6 ) μέλη, ήτοι: 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής 

2. ΦΛΕΣΣΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος, Μέλος 

3. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρ. Μέλος 

4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 

5. ΚΟΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Επικεφαλής μείζονος  Αντ/σης 

6. ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής ελάσσονος  Αντ/σης 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπαντιλέσκα  Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου.  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε 

ότι το μέλος κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος ειδοποίησε εγκαίρως ότι δεν μπορεί να παραβρεθεί 
στην συνεδρίαση και στη θέση του κλήθηκε το πρώτο αναπληρωματικό μέλος ο κ. Κωσταριάς 
Δημήτριος. 

ΑΔΑ: ΨΥΜΥΩΨ5-ΙΔΓ
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Στη συνέχεια εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι αφορά την 2η  
Τροποποίηση του άρθρου 18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» (Αριθμός μελέτης 16/2020 & 
προϋπολογισμό 366.000,00€), που έγινε με την αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης) και 
συνέχισε λέγοντας ότι η  Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου, μας κοινοποίησε το υπ. αριθ. 
πρωτ. 1640/12-03-2021 έγγραφό της με το οποίο έχοντας υπόψη: 

 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  

β. Τα αναφερόμενα έγγραφα και αποφάσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 
αριθμό 93479 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 

γ.  Το γεγονός ότι με την με αριθμό 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας είχε οριστεί ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και με την με αριθμό 
227/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είχε 
τροποποιηθεί και είχε οριστεί ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

δ. Το γεγονός τόσο η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όσο και ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος, δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή της ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜΗΜΕΔ) από τις 23-11-
2020 έως 12-03-2021, και εν προκειμένω από την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του 
παραπάνω έργου.   
Εισηγείται την 2η τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της διακήρυξης του διαγωνισμού ως εξής: 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η 

Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. 
Μετά την παρουσίαση του θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος 

θετικά στην τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών, κάλεσε τα 
μέλη να  αποφασίσουν  σχετικά. 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

μετά από διαλογική συζήτηση και ευρεία ανταλλαγή απόψεων αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και:  

α. Την εισήγηση του θέματος, 

β. Το Απόσπασμα Β΄ από το πρακτικό της υπ. αριθ. 13/2019 ειδικής συνεδρίασης του         
Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας (περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής). 

γ. Την παρ.1 του άρθρου 40 εδ. στ΄,  του Ν.4735/2020.  

δ. Την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας. 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιεί για 2η φορά την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που έγινε με την αριθ. 176/2020 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ως εξής: 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η 
Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    47 /2021 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Πιστό απόσπασμα 

 

Αρχαία Ολυμπία  19-03-2021 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΥΜΥΩΨ5-ΙΔΓ
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