
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης 

                                            της Οικονομικής  Επιτροπής
της 3ης Συνεδρίασης (έκτακτης)

 στις 31 Ιανουαρίου 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3 / 2022

 Θέμα:   Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185960 του έργου "Έργα ΑΠΕ και 
ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων" (2ο, 3ο 
Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

  Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα 31 Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε δια περιφοράς, συνεδρίαση (έκτακτη), 
η Οικονομική Επιτροπή  μετά την με αριθμ. Πρωτ.  2147/28-1-2022 έγγραφη  
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 72, 74 και  75 παρ 6 του Ν.3852/2010.

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) 

μελών, ήταν παρόντα τα επτά (7) και απόντα τα δύο (2) δηλαδή:

   Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος),  Ηλίας Αποστόλου (τακτικό 
μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος),  Σπύρος Κοτσίνης  (τακτικό μέλος), 
Αγγελική Καίση (τακτικό μέλος), Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος),  Νικόλαος 
Πατσούρας (τακτικό μέλος) 

  Απόντες:    Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος)., Γεώργιος Βαρλάς 
(τακτικό μέλος)

 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και  o υπάλληλος του Δήμου κ.  Πετούσης Ανδρέας,
για την τήρηση των πρακτικών.

  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 3ης 
συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022   (έκτακτη) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 
μοναδικού θέματος της  ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

              Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185960 του έργου "Έργα ΑΠΕ και ενεργειακή 
αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων" (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 
1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

 

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας, η οποία αναγράφει τα εξής : 

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ



τις  διατάξεις  του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

την υπ’ αριθμ. 502/2021 (ΑΔΑ: 9ΦΡΒΩ62-ΚΑΥ) προηγούμενη απόφαση του Σώματος με

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για το εν θέματι έργο,

την  με  ΑΔΑΜ:  21PROC009876587  σχετική  διακήρυξη  σύμφωνα  με  την  οποία  ως

ημερομηνία  και  ώρα λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής των προσφορών ορίζεται  η  26η

Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35 και ως ημερομηνία και ώρα

ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  2α  Φεβρουαρίου  2022

(02/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30,

τη  με  αριθμ.  14911/2022  (ΦΕΚ  187/Β  /́24.01.2022)  Απόφαση  του  Γ.Γ.  Πολιτικής

Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και  Πολιτικής Προστασίας περί  Κήρυξης

Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την

25η  Ιανουαρίου  2022,  λόγω της  κακοκαιρίας  ‘’ΕΛΠΙΣ’’,  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η

αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και τη με

αριθμ.  14914/2022  (ΦΕΚ  189/Β΄/25.01.2022)  απόφαση  του  ως  άνω  Υπουργείου  περί

παράτασης της γενικής αργίας και για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022,

την ανάγκη διασφάλισης αφενός ανάπτυξης ανταγωνισμού με την επίτευξη της ευρύτερης

δυνατής συμμετοχής στον διαγωνισμό, αφετέρου της αρχής της διαφάνειας και της ίσης

μεταχείρισης, καθώς δεδομένης της ανωτέρω κήρυξης γενικής αργίας, οι ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί  φορείς  ενδεχομένως  παρουσίασαν  αδυναμία  συμμετοχής  στον  εν  θέματι

διαγωνισμό  λόγω  μη  δυνατότητας  εξασφάλισης  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών

συμμετοχής (π.χ. προσκόμιση απαιτούμενης εγγυητικής συμμετοχής),

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε  στο Σώμα τη μετάθεση της  καταληκτικής  ημερομηνίας

υποβολής  προσφορών  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του

έργου: «Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ.

Αγ.Αναργύρων» (2ο, 3ο Γυμνάάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Ανάργυάρων), με προϋπολογισμό

ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ



693.997,58€  πλέον  Φ.Π.Α.   κατά  δεκατέσσερις  (14)  ημερολογιακές  ημέρες,

προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και

ώρας υποβολής προσφορών.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η

9η Φεβρουαρίου 2022 (09/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35 και ως νέα ημερομηνία

και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2022

(16/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Επισημαίνεται ότι έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται η αρχική καταληκτική ημερομηνία

υποβολής  προσφορών  δεν  θα  κρίνονται  μη  αποδεκτά  εξ  αυτού  του  λόγου  και  μόνο.

Επίσης,  οι  οικονομικοί  φορείς  που  έχουν  ήδη  υποβάλει  προσφορές  κατά  την  αρχική

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  δεν  απαιτείται  επανυποβολή  των

εγγυητικών συμμετοχής  λόγω της  μετάθεσης  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής

προσφορών. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.6 της διακήρυξης “Απόσυρση προσφοράς”, οι

προσφέροντες δύναται  να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς πριν την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  με  έγγραφο  αίτημά  τους  προς  την

Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που

υποβάλλεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4.2  της  διακήρυξης  μέσω  της  λειτουργικότητας

“Επικοινωνία” του υποσυστήματος, προκειμένου να υποβάλλουν εκ νέου προσφορά μέχρι

την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με  ΑΔΑΜ: 21PROC009876587

σχετικής διακήρυξης.

Η  απόφαση  του  Σώματος  θα  κοινοποιηθεί  στους  προσφέροντες,  μέσω  της

λειτουργικότητας  “Επικοινωνία”  και  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στην

ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  καθώς  και  στον  ειδικό  δημόσια  προσβάσιμο  χώρο

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 185960).

ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ



 Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.

       Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του 
Ν.4623/2019 και  τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

                       Αποφάσισε ομόφωνα

      1. Εγκρίνει το κατεπείγον για το οποίο προκλήθηκε, η έκτακτη αυτή συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής (οι λόγοι αναγράφονται στην πρόσκληση σύγκλησης)

       2. Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργα ΑΠΕ και
 ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων»
 (2ο, 3ο Γυμνάάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Ανάργυάρων), με προϋπολογισμό
 693.997,58€ πλέον Φ.Π.Α.  κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και
 ώρας υποβολής προσφορών.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η

9η Φεβρουαρίου 2022 (09/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35 και ως νέα ημερομηνία

και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2022

(16/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Επισημαίνεται ότι έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται η αρχική καταληκτική ημερομηνία

υποβολής  προσφορών  δεν  θα  κρίνονται  μη  αποδεκτά  εξ  αυτού  του  λόγου  και  μόνο.

Επίσης,  οι  οικονομικοί  φορείς  που  έχουν  ήδη  υποβάλει  προσφορές  κατά  την  αρχική

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  δεν  απαιτείται  επανυποβολή  των

εγγυητικών συμμετοχής  λόγω της  μετάθεσης  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής

προσφορών. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.6 της διακήρυξης “Απόσυρση προσφοράς”, οι

προσφέροντες δύναται  να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς πριν την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  με  έγγραφο  αίτημά  τους  προς  την

Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που

υποβάλλεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4.2  της  διακήρυξης  μέσω  της  λειτουργικότητας

“Επικοινωνία” του υποσυστήματος, προκειμένου να υποβάλλουν εκ νέου προσφορά μέχρι

την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με  ΑΔΑΜ: 21PROC009876587

σχετικής διακήρυξης.

Η  απόφαση  του  Σώματος  θα  κοινοποιηθεί  στους  προσφέροντες,  μέσω  της

λειτουργικότητας  “Επικοινωνία”  και  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στην

ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  καθώς  και  στον  ειδικό  δημόσια  προσβάσιμο  χώρο

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 185960).

                            Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              ΤΑ  ΜΕΛΗ      
                                                     

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ
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