
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                            

Αριθ.Αποφ.: 43/ 2023 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 7/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  

του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας 
 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
διαγωνισμού  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
195665 
 
Στην Κάτω Τιθορέα σήμερα την 15η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Αμφίκλειας -Ελάτειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, ύστερα από την αριθμ. 2450/10-03-
2023 πρόσκληση της Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
επιδόθηκε στα τακτικά μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 όπως αυτό 
ισχύει. 

 
Παρούσης της Δημάρχου κ. Αθανασίας Στιβακτή, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα ονομαστικά οι: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βαφειάς Αθανάσιος 1. Κοντούνης Θωμάς 
2. Κουτρομάνος Σωτήριος  

(αναπληρωματικό μέλος) 
 

3.  Τσιρνόβα – Κουγιάτσου 
Πετρούλα 

(αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 

4. Βαίτσος Χρήστος  
5. Λιανός Ιωάννης  
6. Μαγκλάρας Παντελεήμων  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπαούρδου Κων/να υπάλληλο του Δήμου 

Αμφίκλειας –Ελάτειας. 
 
Η κ. Πρόεδρος για το 1ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε 
να συζητηθεί έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ.2622/10-3-2023 εισήγησή της 
η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει. 
2. Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ  147/Α/08.08.2016) και 
ειδικότερα το άρθρο 37, όπως ισχύει. 
3. Την αρ. 166278/25-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2813 Β'/2021) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 
4. Την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΣΗΔΗΣ: 195665 και συγκεκριμένα το άρθρο 
18 της διακήρυξης που αναφέρει «…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……». 
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5. Την αριθμ. Δ11/81469/14-3-2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενημέρωση για την λειτουργία 
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»   
6. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων από τους 
οικονομικούς φορείς. 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Τον ορισμό  νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195665 την 4η  Απριλίου 
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού και στους συμμετέχοντες, 
μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Μετά από τα παραπάνω κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά  
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, έκανε διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

 
ΟΡΙΖΕΙ  νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195665 την 4η  Απριλίου 
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού και στους συμμετέχοντες, 
μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 
Ο κ. Μαγκλάρας Παντελεήμων δήλωσε ΠΑΡΟΝ. 

 
                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2023  

 
Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό ,υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
                     Η Πρόεδρος                       Τα Μέλη 
           Αθανασία Πλ. Στιβακτή 1. Βαφειάς Αθανάσιος 

2. Κουτρομάνος Σωτήριος 
3. Τσιρνόβα – Κουγιάτσου 

Πετρούλα 
4. Βαίτσος Χρήστος 
5. Λιανός Ιωάννης 
6. Μαγκλάρας Παντελεήμων 

 

  
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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