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Εκ του υπ’ αριθ. 28/3-7-2018  πρακτικού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής 

του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   277/2018 Περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτ-
λο: «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού 

οδών πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των Μεγάρων» 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  3-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ 
αριθ. Πρωτ.: 12256/3-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέ-
ων κ. Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα 
,με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
οκτώ (8) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ  

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ  

6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ  

7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ  

    
  Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρ-
χος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το ένα και μοναδικό θέμα  της κατεπείγουσας 
συνεδρίασης  που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 και θέτει  υπ’όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 12246/3-
7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών, στην οποία αναφέρει τα 
εξής: 
 
Θέμα: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ  
ΜΕΓΑΡΩΝ»  
 

Στις 27 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η υπ’ αρ. 11810/25-6-2018 διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΡΩΝ» οι όροι της οποίας 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 264/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ως εκ τούτου, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16, η καταληκτική ημερομηνία και αποσφράγισης 
του διαγωνισμού ορίσθηκε για την 10η Ιουλίου 2018. 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αρ. 11975/27-6-2018 έγγραφο ενημέρωσε για τον διαγωνισμό τα 
τακτικά μέλη της επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 
2018 για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του Ν. 4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 
771/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΥΠΩΚΠ-ΜΘΦ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων και κοινοποίησε σε 
αυτά τα σχετικά έγγραφα.  
Στη συνέχεια τα τακτικά μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν την Οικονομική Υπηρεσία ότι δεν μπορούν 
να παρευρεθούν στις 10 Ιουλίου 2018 για την αποσφράγιση του διαγωνισμού λόγω 
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προγραμματισμένης κανονικής άδειας που έχουν ήδη καταθέσει στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 

 Τσάκωνα Ευθαλία,  κανονική άδεια από 6 έως 12 Ιουλίου 2018. Επιστρέφει στις 13/7/2018 
 Μανέτα Κλεονίκη, κανονική άδεια από 2 έως 13 Ιουλίου 2018. Επιστρέφει στις 16/7/2018 
 Μουρελάτου Αικατερίνη, κανονική άδεια από 9 έως 10 Ιουλίου 2018. Επιστρέφει στις 

11/7/2018 
 
Κατόπιν τούτου, η Οικονομική υπηρεσία απευθύνθηκε στα αναπληρωματικά μέλη της 
προαναφερθείσας επιτροπής και στη συνέχεια ενημερώθηκε από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ότι η υπάλληλος Μουρτζούκου Αθανασία που αποτελεί το πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος, απουσιάζει για μακρύ χρονικό διάστημα λόγω ασθένειας.  
 
Ως εκ τούτου η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την  διενέργεια του διαγωνισμού στις 10 
Ιουλίου 2018 θεωρείται αβέβαιη.  
 
Στο άρθρο 1.5 της υπ’ αρ.  11810/25-6-2018 διακήρυξης αναφέρεται  «Αν, για λόγους ανωτέρας 
βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.» 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις: 
  
 

 Του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα το 
άρθρο 158 και το άρθρου 209. 

 Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο 278. 

 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα 

 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, 

 Της απόφασης 57654 (ΦΕΚ Β/1781/23-5-2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου 

 Της υπ’ αρ. 11810/25-6-2018 διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)  ΤΗΣ  
ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΡΩΝ» 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΡΩΝ» στις 16/7/2018, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 11:00 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων, Χρ. Μωραϊτη & Γ. Μαυρουκάκη, που 
επιστρέφουν από την προγραμματισμένη άδεια όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 2018 για προμήθειες και γενικές 



3 
 

 3 

υπηρεσίες του Ν. 4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 771/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΥΠΩΚΠ-ΜΘΦ) 
Απόφαση Οικον. Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνι-
σμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΡΩΝ» στις 16/7/2018, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων, Χρ. Μωραϊτη & Γ. Μαυρου-
κάκη, που επιστρέφουν από την προγραμματισμένη άδεια όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής διενέρ-
γειας συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 2018 για προμήθειες και γενικές 
υπηρεσίες του Ν. 4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 771/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΥΠΩΚΠ-ΜΘΦ) 
Απόφαση Οικον. Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων. 

 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   277/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 4-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


