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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 09.06.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4803 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

71/2020 
από το πρακτικό της 12ης/09.06.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 6ο : Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 09.06.2020, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε 

σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4735/05.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο : Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς.  

 

Εν συνεχεία, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4451/29-05-2020, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006785379 2020-05-29». 

 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

88889. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4451/29-05-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, καθορίσθηκε ως ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 16/06/2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 22/06/2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το υπ’ αριθ. 14178ΕΞ2020/03-06-

2020 έγγραφό της, ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές ότι βάσει της υπ’ αριθ. Δ11/οικ.627/18-05-2020 

Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(ΑΔΑ: ΩΝΛ546ΧΘΞ-ΨΕ4), διαχειριστής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα είναι πλέον η 

Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, μας γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας, προκειμένου να εκτελεστούν οι 

απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές 

του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020.   

 

Στο εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται ότι εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί καταληκτικές ημερομηνίες 

διαδικασιών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης 

προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, 

υποβολής διευκρινήσεων κλπ για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και 22.06.2020, θα πρέπει αυτές να 

μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων. 

 

Επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 18 της με αρ. πρωτ: 4451/29-05-2020 διακήρυξης: «Αν, για λόγους 

ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 

τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΕ80Ω6Ι-ΑΩΚ
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να Εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, λόγω της αδυναμίας λειτουργίας 

του υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα για τεχνικούς λόγους, ορίζοντας ως νέα 

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 29/06/2020,  ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 π.μ.   

 

Β. Να Εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, λόγω της 

αδυναμίας λειτουργίας του υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα για τεχνικούς 

λόγους, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 

03/07/2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.   

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός όρων 

διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς”», 

- το άρθρο 18 της με αριθμό πρωτ.: 4451/29-05-2020 προκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006785379 2020-05-29», 

- την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.627/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΛ546ΧΘΞ-ΨΕ4) Κοινή Διαπιστωτική Πράξης των 

Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς, λόγω της αδυναμίας λειτουργίας του 

υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα για τεχνικούς λόγους, ορίζοντας ως νέα 

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 29/06/2020,  ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 π.μ.   

 

Β. Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς, λόγω της αδυναμίας 

λειτουργίας του υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα για τεχνικούς λόγους, 

ορίζοντας ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 03/07/2020,  

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.   
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΕ80Ω6Ι-ΑΩΚ
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