
                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 07/2023 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 
 

Αρ. Απόφασης: 030/2023. 
Θέμα: Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 
του διαγωνισμού με τίτλο : «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων - διασύνδεση δεξαμενών 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.480.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

Σήμερα στις 17/03/2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00΄μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη διά 
περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, μετά την από 16/03/2023, έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού που απεστάλη νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019)και σε συνδυασμό με το άρθρο 
78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136/09-07-2022) όπως ισχύει.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα διά 
της ψήφου τους 6, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
4. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

1. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

    Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
αφού εισηγήθηκε το 1ο  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος που 
ομόφωνα απεφασίσθη. Στη συνέχεια εξέθεσε τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 180/2022 (ΑΔΑ: Ψ98ΓΩΛΨ-290) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων, 

εγκρίθηκε η διακήρυξη και όροι δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων - διασύνδεση 

δεξαμενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.480.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στην οποία ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

ορίστηκε η 20/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., επίσης ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 27/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/81469/14-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 

Υπηρεσιών (α’), Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, Γενικής Γραμματείας Υποδομών,  του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  

Έργα, ενημερώθηκε ο Δήμος Κυθήρων ότι από την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 

και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν 
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εργασίες αναβάθμισής, ως εκ τούτου κατά το χρονικό διάστημα 14/03/2023 έως και 23/03/2023, δεν θα είναι δυνατή 

η δημιουργία διαγωνισμών, η υποβολή προσφορών, η αποσφράγιση αυτών κ.λπ.. 

    Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης που αναφέρει ότι  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, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων 

εδαφίων.   

 Σε συνέχεια, των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων τη μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “ Αντικατάσταση και 

παραλλαγή δικτύων - διασύνδεση δεξαμενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)“ για την 27/03/2023, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών 

για την 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το Ν.3463/2006, 

2. Το Ν.3852/2010, 

3. Το Ν.4412/2016, όπως ισχύει  

4. Την εισήγηση του θέματος και τη μνημονευόμενη σε αυτή Νομοθεσία, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
    Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “ Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων - διασύνδεση δεξαμενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)“ για 
την 27/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών για την 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2023. 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
5. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Κύθηρα, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-Δήμαρχος Κυθήρων- 
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