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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Δ/νση: Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
Οικονομική Επιτροπή 
  
 

 
 

Χαλανδρίτσα, 01-10-2021 
Αριθ. Πρωτ.:  8297 

 
ΠΡΟΣ: 
Τακτικά Μέλη:  

1. Παρασκευόπουλος Δημήτριος 
2. Ταλαγάνη Σοφία 
3. Παπαγιαννόπουλος Ηλίας 
4. Λαλιώτης Παναγιώτης 
5. Παπαναγιώτου Αθανάσιος 
6. Κανελλόπουλος Διαμαντής 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  

 
Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής την 1η του 

μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και της υπ’ αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/25-9-2021, ΦΕΚ 4441/2021. 

 
Αιτιολογία: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Το παρόν θέμα εισάγεται προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση καθώς, μόλις σήμερα 
εισήχθη στο δήμο μας (αρ. πρωτ. 8296/1-10-2021) η απόφαση  υπ’ αρίθμ. 63/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της για τη συνέχιση μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, της ανάθεσης  του Τμήματος Α: «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου», του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών του δήμου για τα έτη 2021-2022», καθώς για το συγκεκριμένο τμήμα δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγονο. Για τη συνέχιση της διαδικασίας, 
πρέπει να εκδοθεί άμεσα σχετική απόφαση της Ο.Ε., προκειμένου να προχωρήσουμε στην 
πρόσκληση οικονομικού (-ών) φορέα (-ων) για διαπραγμάτευση. Η όλη διαδικασία πρέπει να 
εκτελεστεί ταχύτατα, με σκοπό να βρεθεί ανάδοχος, ώστε να μην υπάρξει κενό στην προμήθεια 
καυσίμων για το δήμο μας και ενδεχόμενη ακινητοποίηση οχημάτων/μηχανημάτων. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Από την 6μηνη σχεδόν πανελλαδική αποχή των μελών επιτροπών διαγωνισμού έργων 
υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην διαγωνιστική διαδικασία του έργου “Βελτίωση του Δρόμου 
από θέση "Μπαλκαμέϊκα" προς Γάλαρο". Επειδή το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από 
πόρους του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, είναι 
επιτακτική η ανάγκη επίσπευσης όλων των διαδικασιών για την συμβασιοποίηση και υλοποίησή 
του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου 
για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με την παρ.6 
άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Θεόδωρος Μπαρής 
Δήμαρχος  Ερυμάνθου  

 
 
 

Ελληνική   

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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«Αποδεικτικό Επίδοσης Πρόσκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  
Σήμερα ................., ημέρα ............και ώρα ..............., ο υπογράφων υπάλληλος ........................ της Υπηρεσίας 
................................παρέδωσα προσωπικά στον κ. ............................................, μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου (ή αντίκλητο του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. ...................... κατά δήλωση του Συμβούλου) την Πρόσκληση Έκτακτης 
Σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. Πρωτ. 8297/01-10-2021. 

  
Η Υπάλληλος 

 
Ο Παραλαβών 

 
 

Πίνακας θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 01-10-2021 

που επισυνάπτεται στην με αριθ. πρωτ.  8297/01-10-2021 Πρόσκληση  

 

ΘΕΜΑ 1ο: 

«Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερυμάνθου, 
για τα έτη 2021-2022», ως προς το τμήμα Α: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
του Δήμου» 

ΘΕΜΑ 2ο: 
«Έγκριση Πρακτικού ΙIΙ της Ανοιχτής Διαδικασίας Δημοπράτησης για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου με τίτλο: "Βελτίωση του Δρόμου από θέση "Μπαλκαμέϊκα" 
προς Γάλαρο"- Κατακύρωση Διαγωνισμού» 

 

 


