
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 33ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 21ης  Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης   296/2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:« Εγκριση παράτασης ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για 

τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό 

Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 21η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 15630/17-7-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                           

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.-Λιόντος Νικόλαος 

5.-Χρηστούλης Σωτήριος 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη      

    (Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

4.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου      

    Βικτωρία 

 
 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Παρών επίσης ήταν και ο 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πανέτας Γεώργιος.  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

έπτά  (7) έκτακτα θέματα . 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 

Άρτα 21/07/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 15914/2020

ΑΔΑ: ΨΞ2ΘΩΨΑ-ΦΙ5



 Ο κ.Πρόεδρος  για το 6ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«Εγκριση 
παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον 

Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»» έδωσε τον λόγο στον 

Αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος  έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει 
ως εξής: Έχοντας υπόψιν:  

Α. Το σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο κ. Βασίλης  Μπασκόζος Αρχιτέκτων 

Μηχανικός ότι ο χρόνος παράδοσης μελετών είναι εξαιρετικά μικρός. Επίσης το 
πλήθος των ζητούμενων πινακίδων θα οδηγήσει αναγκαστικά τους μελετητές στο να 

δαπανήσουν πολλές ώρες στη παρουσίαση και όχι στη μελέτη του καθεαυτού 
αντικειμένου που είναι και το ζητούμενο. 

Β. Με το αρ. 78/17/07/2020 σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος  αναφέρει τον όγκο των ζητούμενων στοιχείων που απαιτούνται βάσει της 
διακήρυξης ότι είναι ανέφικτο να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες.  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με τη παράταση του Αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού του θέματος. Για το λόγο αυτό, προτείνεται νέα ημερομηνία η 
30/09/2020.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά    

                            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019, την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 

για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL) και ορίζει ως νέα ημερομηνία την  

30/09/2020. 

Β..Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο   

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
 

ΑΔΑ: ΨΞ2ΘΩΨΑ-ΦΙ5
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