
 

 

 
ΘΕΜΑ:  3ο της Ημερήσιας Διάταξης 

«Τροποποίηση των όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 285/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:  334/2021 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει σύμφωνα με το 
34508/23-12-2021 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών - Κατασκευών) τα 
εξής: 

 

Λόγω τεχνικών προβλημάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα “Promotheus” δεν μπόρεσε να γίνει διαβίβα-

ση φακέλου στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση σχολικών 

κτιρίων του Δήμου» στις 16/12/2021. Για την συνέχιση της διαδικασίας παρακαλώ να εγκριθεί τροποποίη-

ση του άρθρου 17Α της διακήρυξης ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης και ως νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης να εγκριθεί η 11/1/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη υπόψη τα ανωτέρω. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 42ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 24ης Δεκεμβρίου 2021 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η 
Οικονομική Επιτροπή πραγματοποίησε «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 
20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως 
συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), ύστε-
ρα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 34128/20-12-2021 που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτι-
κό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του Ν. 
4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν πέντε (5): 
 
1.  Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ο.Ε.  
2.  Ζήκου Αγγελική – Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
3.  Μπάστας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
4.  Σκληράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
 
Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Μανδηλαρά Μαρ-
γαρίτα, Μπουγιούκας Ευάγγελος, Ζώμπος Κων/νος και Ιμπριάλος Ματθαίος. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΩΕΩ9Λ-ΘΩΞ





 

 2 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 17Α της διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό του  έργου  
«Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου» στην υπ’ αριθμ. 285/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
για το λόγο που αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση. 
Β. Τροποποιεί την ημερομηνία αποσφράγισης από 16/12/2021 στην νέα ημερομηνία αποσφράγισης 
11/1/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 
 
 
................................  

 
                                                                                                          Ακριβές Απόσπασμα 

  Γαλάτσι, 27-12-2021 
                                                                                                Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
                                                                                    
 
 
                                    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                                                              (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)  
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