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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  87/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη 
ώξα 10:00, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δηα 
πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε (παξ. 1, άξζξν 10, ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020, Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ), ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 4911 θαη από 27.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε 
από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-
2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗΝ ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  
Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, Καθαληάξεο Γεκήηξηνο,  

ππξνπνύινπ Δπζηαζία,  (Μέιε).  
   

ΑΠΟΝΣΔ ΣΗΝ ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
Καλάθεο Ηιίαο Μέινο, θαζώο επίζεο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, 

έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 
 
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
 
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), ζπκκεηέρνπλ: έμη (6) θαη δελ ζπκκεηέρεη: έλαο (1), 
όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ (ζπκκεηνρή ηωλ 2/3 ηνπ ζπλόινπ ηωλ κειώλ), θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ 

«Γεκηνπξγία ζαιάζζηωλ ππνδνκώλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο» 

κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ 1022/24-03-20 Σεύρνο Β’ 
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     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Γεκηνπξγία ζαιάζζηωλ 
ππνδνκώλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο» κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ 
1022/24-03-20 Σεύρνο Β’» θαη εηζεγνύκελνο ηνπ ζέκαηνο έζεζε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
4940/27-03-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επ’ απηνύ σο 
εμήο:   
 

     Λακβάλνληαο ππόςε ην ΦΔΚ 1022/24-03-20 Σεύρνο Β’ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε 
απόθαζε 20319/20 ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κε ζέκα «Αλαβνιή 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ, παξάηαζε πξνζεζκηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 24.3.2020 έσο θαη 30.4.2020, πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID-19» εηζεγνύκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Γεκηνπξγία ζαιάζζησλ ππνδνκώλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην Γήκν Πύινπ 
– Νέζηνξνο» θαηά 28 εκέξεο ήηνη έσο ηελ Γεπηέξα 04-05-2020 κε ηαπηόρξνλε παξάηαζε θαη 
όισλ ησλ επί κέξνπο πξνζεζκηώλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 
1/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.   
 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
72, 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ 
ησλ αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 
4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019, ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 10, ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020, 
Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
 
     Γηα ην ιόγν θαη ην ζθνπό πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο 
απόθαζεο, εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Γεκηνπξγία ζαιάζζησλ ππνδνκώλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην Γήκν Πύινπ 
– Νέζηνξνο» θαηά 28 εκέξεο ήηνη έσο ηελ Γεπηέξα 04-05-2020 κε ηαπηόρξνλε παξάηαζε θαη 
όισλ ησλ επί κέξνπο πξνζεζκηώλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 
1/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
      

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  87/2020 
  
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                           ΣΑ ΜΔΛΗ      

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 

                                                   Πύινο   31/03/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                             ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: Ψ1Δ8Ω1Β-ΟΑΜ
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