
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                               
 
                                                                        Aριθμ.Αποφ. 148/2020 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9/2020 (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών) τακτικής συνεδρίασης της  

Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου ΠΥΛΗΣ 

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ». 

 
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι δύο 

(22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00, συνήλθε σε δια ζώσης 

κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα 

από την αριθμ. πρωτ.  7439/18-6-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87), β) 

του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες 

διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″, δ) των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 20930/40/31-3-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω οκτώ (8) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

  Μαράβας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος 

Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)-Αντιπρόεδρος 

Αγγέλης Σωτήριος 

Αναγνώστου Βασίλειος 

Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης) 

Μπλατζώνη Ευθυμία 

Χήρας Π. Θεόδωρος 

Μητρονάτσιος Περικλής 

Ούτρας Κωνσταντίνος 

 

που δεν παρουσιάστηκε αν και 

κλήθηκε νόμιμα. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρκαντά Φανή, υπάλληλο του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Ανοιχτού 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» είπε ότι: 

ΑΔΑ: ΨΓΒΠΩ14-Τ9Σ



 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες 

της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και της όμοιες της περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 10 του 

Ν. 4674/20: 

 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

 

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 

έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής μας απέστειλε το έγγραφό 

του με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσε4ων του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με το παρακάτω περιεχόμενο: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,  
Οργάνωσης, Πληροφορικής  
Πληροφορίες: Μπέκου Κωνσταντινιά 
ΗΡΩΩΝ 1940 ΑΡΙΘΜ. 1 
Τηλ.     : 2434350315 
e-mail : kmpekou@gmail.com  
Φαξ     : 2434350312                                                                                                       
 
 

 

                                                             

         

  ΠΡΟΣ : OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Δ. ΠΥΛΗΣ 
 
 
 
ΘΕΜΑ :  Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ». 
 
Έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΨΓΒΠΩ14-Τ9Σ



 

 

1. Την απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (Φ.Ε.Κ. 1427/Β'/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο 
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 1494 Β/ 2012) και την Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 
απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494)», ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019  
 

2. Την με αρ. 43/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Πύλης, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού.   
 

3. Την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 ) και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στο άρθρο 60, παρ. 1 
σύμφωνα με το οποίο : «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.»  

 
4. Tις αιτήσεις των διαγωνιζομένων για παράταση του διαγωνισμού. 
 
 
 Σας παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων-
προτάσεων  των διαγωνιζομένων, του αναφερόμενου στο θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κατά 
δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου  και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Μπέκου Κωνσταντινιά 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α΄): 

Άρθρο εξηκοστό  

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

1. 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 

Η συντάξασα  
 

ΑΔΑ: ΨΓΒΠΩ14-Τ9Σ



 

 

παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 

οικεία απόφαση.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 10.1 του άρθρου 10 «Καθορισμός προθεσμίας και τρόπου υποβολής 

προτάσεων» της αναλυτικής διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού: 

10.1 Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξής 

του, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4412/2016…. 

10.3 Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Ηρώων 1940, 

αριθμ.1 ,Τ.Κ.42032, Πύλη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του 

διαγωνισμού. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή. 

10.5 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί, εκτός της περίπτωσης της 

τυχόν μη τήρησης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 11.3 ή σοβαρού κωλύματος μετά από 

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Διοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν 

υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι του καταλόγου συμμετοχής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Περιληπτικής Διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού: 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 23η/06/2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής καμία πρόταση δεν γίνεται 

δεκτή. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης, στη διεύθυνση: 

Ηρώων 1940 αριθμ.1 ,Τ.Κ.42032Πύλη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν την ημερομηνία και ώρα 

λήξης του διαγωνισμού. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των 

φακέλων-προτάσεων  των διαγωνιζομένων, του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός 

σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», 

κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου  και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Την εισήγηση του Προέδρου, 

Το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

Την αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧΝΩ14-ΟΤΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

Την αναλυτική και την περιληπτική διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού, 

Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), 

Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α΄), 

Τις διατάξεις των περ. θ και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

από τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και της όμοιες της περίπτ. α' της παρ. 4 του 

άρθρου 10 του Ν. 4674/20, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  (κατά πλειοψηφία) 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων-προτάσεων  των διαγωνιζομένων, 

του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΑΔΑ: ΨΓΒΠΩ14-Τ9Σ



 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι 

την Τετάρτη 8 Ιουλίου  και ώρα 15:00 μ.μ.  

Ως προς την απόφαση αυτή μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ. Μπλατζώνη 

Ευθυμία και Μητρονάτσιος Περικλής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2020 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Τζάνης Βησσαρίων (Άρης) 

Αγγέλης Σωτήριος 

Αναγνώστου Βασίλειος 

Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης) 

Μπλατζώνη Ευθυμία 

Χήρας Π. Θεόδωρος 

Μητρονάτσιος Περικλής 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΒΠΩ14-Τ9Σ
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