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ΕΛΛΗΝΙΚΗ�ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ� 
ΝΟΜΟ�ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ�ΦΑΙΣΟΤ  
 

Αρ�κ.Απο��43/2020 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από�το�Πρα�τ��ό�07/2020�τθσ�ςυνεδρίαςθσ�τθσ�Ο��ονομ��ισ�Επ�τροπισ�του�Διμου�

Φα�ςτοφ. 

 τ�σ� Μοίρεσ� � ςιμερα,� τθν� 13-3-2020� � ϊρα� 13:30� ςτο� Δθμοτ��ό� Κατάςτθμα� του� Διμου�
Φα�ςτοφ� � ςυνιλκε� ςε� τα�τ��ι� � ςυνεδρίαςθ� θ�Ο��ονομ��ι� Επ�τροπι� του� Διμου�Φα�ςτοφ,�
φςτερα� από� τθν� 2724/9-3-2020� � πρός�λθςθ� του� Προζδρου,� που� επ�δόκθ�ε� νόμ�μα� με�
αποδε��τ��ό�ςτα�μζλθ.  Η�ανωτζρω�ςυνεδρίαςθ�πραγματοπο�ικθ�ε��δ�α�περ��οράσ��ατά�τ�σ�
προβλζψε�σ� τθσ� παρ.5� του� αρ.67� �α�� τθσ� παρ.1� του� αρ.167� του� Καλλ��ράτθ�
(ν.3852/2010),�  όπωσ�τροποπο�ικθ�αν�με�τθν�παρ.1��α��τθν�παρ.2�αντ�ςτοίχωσ�του�αρ.184�
του� ν.4635/2019� �α�� ςφμ�ωνα� με� τθν� παρ.1� του� αρ.10� τθσ� ΠΝΠ� “Κατεπείγοντα� μζτρα�
αντιμετώπιςησ�των�αρνητικών�ςυνεπειών�τησ εμ�άνιςησ�του�κορωνοϊοφ�COVID-19�και� τησ�
ανάγκησ�περιοριςμοφ�τησ�διάδοςήσ�του”�. 
Α�οφ�δ�απ�ςτϊκθ�ε�νόμ�μθ�απαρτία,�βρζκθ�αν�παρόντα�τα�παρα�άτω��μζλθ: 
 

             ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. Ν��ολ�δά�θσ�Γρθγόρ�οσ 

2Φαςομυτά�θσ�Ιωάννθσ 

 

3.Φανουρά�θ�τυλ�ανι 

4�αντηά�θσ�Ιππο�ράτθσ 

5. Ν��ολα�ά�θσ�Ιωάννθσ 

6.Μακ�ουδά�θσ�Ιωάννθσ 

7. Πετρα�ογ�ϊργθ�–Ανυ�αντά�θ��Μαρία 

 

                      ΑΠΟΝΣΕ 

           

 

               ουδείσ 

 

 

Σα�πρα�τ��ά�τθρικθ�αν�από�τθν υπάλλθλο�Κοςμαδά�θ�Μαρία. 

ΘΕΜΑ. Ορ�ςμόσ� νζασ� θμερομθνίασ� απος�ράγ�ςθσ� του� δ�αγων�ςμοφ� του� ζργου�
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ�ΟΔΟΠΟΙΪΑ�ΣΟΠΙΚΗ�ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ�ΠΟΜΠΙΑ�ΔΗΜΟΤ�ΦΑΙΣΟΤ». 
 

 Ο Πρόεδροσ�Ν��ολ�δά�θσ�Γρθγόρ�οσ ,�ε�ςθγοφμενοσ το�7ο κζμα�τθσ�θμερις�ασ�δ�άταξθσ�
ανζ�ερε�ότ��με�  τθν�ε�ςιγθςθ�  από�τθν�Δ/νςθ�Πολεοδομίασ��α��Σεχν��ϊν�Τπθρες�ϊν� ,�
που�ζχε��ωσ�εξισ: 
Ζχοντασ�υπόψθ: 

� τθν� υπ’� αρ.� 16/2020� Από�αςθ� Ο.Ε.� με� τθν� οποία� �αταρτίςτθ�αν� ο�� όρο�� τθσ�
δ�α�ιρυξθσ�του�ζργου�του�κζματοσ��α��τθν�με�αρ�κμό�1931/18.02.2020�δ�α�ιρυξθ�
ανο��τισ�δ�αδ��αςίασ�με�τθν�οποία�ορίςτθ�ε�ωσ�θμερομθνία�λιξθσ�τθσ�προκεςμίασ�
υποβολισ� των� προς�ορϊν� θ� 12-03-2020� �α�� ωσ� θμερομθνία� θλε�τρον��ισ�
απος�ράγ�ςθσ�των�προς�ορϊν�θ�18-03-2020. 

� τθν� από�αςθ� τθσ� ΕΜΔΤΔΑ� περί� τθσ� αποχισ� των� μελϊν� τθσ� από� τ�σ� επ�τροπζσ�
δ�αγων�ςμοφ�από�τ�σ�18-02-2020�ζωσ�20-03-2020. 
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� το�γεγονόσ�ότ��τόςο�ο�Πρόεδροσ�τθσ�Ε.Δ.�όςο��α��θ�αναπλθρωτισ�του,�αδυνατοφν�να�
ςυμμετζχουν� ςτθν� θλε�τρον��ι� απος�ράγ�ςθ� των� προς�ορϊν,� λόγω� ςυμμετοχισ�
ςτθν�αποχι. 

� το� άρκρο� 18� τθσ� ανωτζρω� δ�α�ιρυξθσ,� ςφμ�ωνα� με� τθν� οποία� «Αν,� γ�α� λόγουσ�
ανωτζρασ� βίασ� ι� γ�α� τεχν��οφσ� λόγουσ� δεν� δ�ενεργθκεί� θ� απος�ράγ�ςθ� �ατά� τθν�
ορ�ςκείςα�θμζρα�ι�αν�μζχρ��τθ�μζρα�αυτι�δεν�ζχε��υποβλθκεί��αμία�προς�ορά,�θ�
απος�ράγ�ςθ� �α�� θ� �αταλθ�τ��ι� θμερομθνία� υποβολισ� προς�ορϊν� αντίςτο�χα�
μετατίκετα��ςε�οπο�αδιποτε�άλλθ�θμζρα,�με�από�αςθ�τθσ�ανακζτουςασ�αρχισ». 

Προτείνετα� 

  Ο� ορ�ςμόσ� νζασ θμερομθνίασ� απος�ράγ�ςθσ του� δ�αγων�ςμοφ� του� ζργου:� «ΑΓΡΟΣΙΚΗ�
ΟΔΟΠΟΙΪΑ� ΣΟΠΙΚΗ� ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ� ΠΟΜΠΙΑ� ΔΗΜΟΤ� ΦΑΙΣΟΤ» με� α/α� ΕΗΔΗ� 88081:� θ 
27θ-03-2020 θμζρα�Παρας�ευι��α��ϊρα�10:00�πμ. 
 
 Σο�μζλοσ�τθσ�ο��ονομ��ισ�επ�τροπισ�, �.Πετρα�ογ�ϊργθ�Ανυ�αντά�θ�Μαρία�επ�ςιμανε�ότ��
ςε�επομζνθ�ςυνεδρίαςθ�κα�ικελε�να�υπάρξε��ενθμζρωςθ�γ�α�τθν�πορεία�των��ζργων�που�ο��
ανάδοχο��τουσ��ηθτοφν�ζγ�ρ�ςθ�παράταςθσ.� 
 
Η�Ο��ονομ��ι� Επ�τροπι,� α�οφ� ά�ουςε� τθν� ε�ςιγθςθ� του�Προζδρου� �α�� ζλαβε� υπόψθ� τ�σ�
τοποκετιςε�σ�των�μελϊν�τθσ,�τ�σ�δ�ατάξε�σ�του��Ν.4412/2016�,��ακϊσ��α��  τ�σ�δ�ατάξε�σ�του�
Ν.�3852/2010�όπωσ�δ�αμορ�ϊκθ�ε�με�τ�σ�δ�ατάξε�σ�του�Ν.4623/2019��α��τ�σ�δ�ατάξε�σ�του� 
ν.4635/2019 
 

Ο�Μ�Ο�Φ�Ω�Ν�Α�����απο�αςίηε� 

  Σον� ορ�ςμό� νζασ θμερομθνίασ� απος�ράγ�ςθσ του� δ�αγων�ςμοφ� του� ζργου:� «ΑΓΡΟΣΙΚΗ�
ΟΔΟΠΟΙΪΑ� ΣΟΠΙΚΗ� ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ� ΠΟΜΠΙΑ� ΔΗΜΟΤ� ΦΑΙΣΟΤ»� με� α/α� ΕΗΔΗ� 88081:� θ 
27θ-03-2020 θμζρα�Παρας�ευι��α��ϊρα�10:00�πμ. 
 
Σο�μζλοσ�τθσ�ο��ονομ��ισ�επ�τροπισ�, �.Πετρα�ογ�ϊργθ�Ανυ�αντά�θ�Μαρία�επ�ςιμανε�ότ��
ςε�επομζνθ�ςυνεδρίαςθ�κα�ικελε�ενθμζρωςθ�γ�α�τθν�πορεία�των��ζργων��από�τθν��αρμόδ�α�
υπθρεςία 

Η�από�αςθ�αυτι�πιρε�αφξοντα�αρ�κμό�43/2020 
 

Α�οφ�αναγνώςτθ�ε το�πρα�τ��ό�αυτό�υπογρά�ετα��ωσ�α�ολοφκωσ: 

 

Ο�ΠΡΟΕΔΡΟ 

                 ΣΑ���ΜΕΛΗ 

 

Ν��ολ�δά�θσ�Γρθγόρ�οσ                                                  1.�Φαςομυτά�θσ�Ιωάννθσ 

                                                              2.Φανουρά�θ�τυλ�ανι 

                                                                   3.�αντηά�θσ�Ιππο�ράτθσ 

                                                                 4.�Ν��ολα�ά�θσ�Ιωάννθσ 

                                                                 5.Μακ�ουδά�θσ�Ιωάννθσ 

6.�Πετρα�ογ�ϊργθ�–Ανυ�αντά�θ��Μαρία 

ΑΚΡΙΒΕ�ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ� 
 
 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ�ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Α�Α���Β��������Β


