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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 39 
 
Στη Μυτιλήνη σήμερα 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, συνεδρίασε με Τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.: 75365/1383/09-12-2019 έγγραφη Πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, με την παρ.9 του Άρθρου 
6 του Ν.4071/2012 & με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 Απόφαση (ΦΕΚ 539/Β’/21-04-2005) 
(Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, που 
συστάθηκε με την αριθμ. 82/01-09-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρακτ.13/01-09-2019) περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθμ. πρωτ. 59641/20-08-2019 
(ΑΔΑ: 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3) εγκύκλιο αριθμ. 85 περί Σύμπραξης Παρατάξεων – Περιφερειακού 
Συμβουλίου και Επιτροπών, την υπ. αρ. 1096/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
ορισμό Αντιπροέδρου της, την υπ. αριθμ. 42/29-03-2011 Απόφαση (πρακτ.4/2011) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου περί έγκρισης του Κανονισμού 
Λειτουργίας, την με υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου για ορισμό γραμματέων στην Οικονομική Επιτροπή και την αρ. 55710/865/03-09-2019 
(ΑΔΑ: 69Ξ07ΛΩ-ΡΛΡ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ730/13-09-2019 
ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
ανάθεση τομέων ευθύνης», της διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 18 
καθώς και την παρ.2 και παρ. 13 του Άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (της προστέθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004) σε συνδυασμό με την υπ. αρ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005), καθώς και την παρ.2 του 
άρθρου 14 του Ν.2690/1999 και την υπ. αρ. 70/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου,  για τις ανάγκες της ΠΒ Αιγαίου, για λήψη αποφάσεων επί των 
θεμάτων,  που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, αφού διαπίστωσε την 
απαρτία της Επιτροπής, με παρόντα επτά (7) Τακτικά Μέλη ήτοι:  
 

1. Αναστασία  Αντωνέλη Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος 

2. Παντελής  Βρουλής Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος 

3. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος 

4. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος 

5. Ευστράτιος Κυρατζής-Χρυσοστόμου Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος 

6. Παναγιώτης Χριστόφας Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος 

7. Γεώργιος Αμπαζής Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος       

 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση του θέματος.  
 
Τα κατωτέρω παρόντα Μέλη: 

ΑΔΑ: ΩΘΑ37ΛΩ-4Γ6





 Ο κ. Παντελής Βρουλής και ο κ. Γεώργιος Αμπαζής έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος ΠΕ Χίου (παρ.9 του άρθρου 
6 του Ν.4071/2012). 

 Ο κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός έλαβε μέρος στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου (παρ.9 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012). 

 
Ο κ. Παναγιώτης Χριστόφας δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση των θεμάτων 22,23,47 έως 
54,56 και 57. 
Ο κ. Ευστράτιος Κυρατζής – Χρυσοστόμου δεν παρίσταται στη συζήτηση των θεμάτων 
28,31,33 έως 38,41,43,45,46,76 και 77.  
 
Κατά την συνεδρίαση παρίστανται η κα. Ειρήνη Κατσιάνου, κλάδου ΠΕ / Διοικητικού – 
Οικονομικού με Γ΄ βαθμό, η κα Αγγέλα Χέρα κλάδου ΠΕ/Νομικής με B’ βαθμό και η κα 
Παρασκευή Κωνσταντινίδου  κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων με Α’ βαθμό, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
                                               Αριθμός Απόφασης 1487/2019 
 
ΘΕΜΑ 80ο: Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΑΡΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΘΕΡΜΑ»”, προϋπολογισμού 40.000,00 € (με το 
ΦΠΑ).    
 
Το λόγο για το ανωτέρω θέμα  έλαβε η κα Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, η οποία γνώρισε  στα μέλη της Επιτροπής  την εισήγηση της 
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

 

«ΣΧΕΤ. :  α) Η αριθμ. 1229/16-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΤ637ΛΩ-7ΕΨ) Απόφασή σας (έγκριση  

Δημοπράτησης του έργου του θέματος). 

 β)  Το αριθμ. 3028/09-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου. 

 

 

Με την ανωτέρω (α) σχετική, είχε εγκριθεί η Δημοπράτηση του έργου του θέματος και 

το σχέδιο Διακήρυξής του, σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό του έργου είχε οριστεί η 11η 

Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Με το ανωτέρω (β) σχετικό, μας γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 

οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου θα παραμείνουν κλειστές, κατόπιν της από 05-12-

2019 έκτακτης διάσκεψης με θέμα το μεταναστευτικό. 

Κατόπιν αυτών, δεν είναι δυνατή η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού κατά την 

ορισμένη ημέρα και ώρα και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 της εγκεκριμένης Διακήρυξης 

του έργου, παρακαλούμε για τη λήψη Απόφασής σας για μετάθεση της ημερομηνίας του εν 

λόγω διαγωνισμού σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι 

απαιτούμενες από το Νόμο προθεσμίες.» 
 
H Επιτροπή αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της, η οποία περιέχεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
1.  Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 
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ΛΑΡΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΘΕΡΜΑ»”, προϋπολογισμού 40.000,00 € (με το ΦΠΑ) από 11 

Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σε 07 Ιανουαρίου 2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  
Ως εκ τούτου, τροποποιούνται οι κατωτέρω παράγραφοι της εγκεκριμένης Διακήρυξης του 
έργου, ως εξής : 

  (α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1.5 τροποποιείται σε : «Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  

στις 07/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου (Π. 
Βοστάνη 2- Μυτιλήνη, 3ος όροφος)», 

 (β) Η παράγραφος 2.3 τροποποιείται σε : «2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 

την 31/12/2019 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 
03/01/2020. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που διατίθεται αποκλειστικά μόνο 

από την έδρα της Υπηρεσίας, είναι διαθέσιμο μέχρι και την 03/01/2020». 
 (γ) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 τροποποιείται σε : «Ως ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ.» 
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. 

Κωνσταντίνο Μουτζούρη και την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικού Πολιτισμού κα Αναστασία 
Αντωνέλη για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια κατ’ αρμοδιότητα. 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ξεκίνησε στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 16:00  

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε  υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΗ  
         
          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ 
 
           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 
           ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΤΤΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
 
       ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

     (για όσα θέματα παρίσταται) 
           

     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 
     (για όσα θέματα παρίσταται) 

 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ 
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