
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αρ. Πρωτ.: 3940/ 11-6-2020 
ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ. 13/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αριθμός Απόφασης  86 / 2020 

 
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης: «Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών 
για τον διαγωνισμό του έργου ¨Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αστακού¨ λόγω 
διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»  
    
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την εντεκάτη (11η) του μήνα 
Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., ήλθε σε 
κατεπείγουσα δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την υπ αρ πρωτ.:3901/10-06-2020 έγγραφη 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη (Δημάρχου), κατά το 
άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010, που επιδόθηκε σε καθένα από τα εκλεγέντα κατά την 
υπ αρ 8/08-09-2019 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΑΚΤΙΚΑ και 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, σύμφωνα με το Νόμο. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: 
 
           Π α ρ ό ν τ ε ς                                                      Α π ό ν τ ε ς     
 

1.  Ιωάννης Τριανταφυλλάκης 
Πρόεδρος  

1.  Ερωτόκριτος Γαλούνης 
 
 

2.  Σωτήριος Γερόλυμος  
 

2. Στυλιανός Παπαναστάσης 
 

3. Παναγιώτης Τζαχρήστας   
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
νόμιμα κλήθηκαν 
 

4.  Ελευθέριος Μάντζαρης   

5.  Παναγιώτης Γκόλιας   

     
    

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Παντελής  
Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης  
(Δήμαρχος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ανέλυσε τους λόγους για 
τους οποίους προέβη στην κατεπείγουσα σύγκληση αυτής που αναφέρονται στη 
σχετική πρόσκληση και ανακεφαλαιωτικά λόγω προθεσμιών, ενεργειών (άμεση 
ανάγκη συνέχισης διαδικασιών και ολοκλήρωσης ανάθεσης προμηθειών και έργων 
εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και της  κινήσεως των οχημάτων), κάλεσε τα 
Μέλη να αποφασίσουν επί του κατεπείγοντος. 
Τα μέλη της Επιτροπής θεώρησαν ομόφωνα κατεπείγουσα τη συνεδρίαση.  
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                                        Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  86 / 2020 
                                               ΘΕΜΑ 2ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                  «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙ-    
                    ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ¨ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟ- 
                    ΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»   
 

     Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το άνω 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
      Α. Ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 & των 
άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του 
θέματος και αφού ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο, εξέθεσε ότι:  
 

              Β. Με την 27/2020 (ΑΔΑ: Ψ4Χ6ΩΚΖ-Υ93) απόφασή της η Ο.Ε. α) ενέκρινε  
         την από 21-11-2017 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, β) συγκρότησε την  
         Επιτροπή για την διενέργεια/αξιολόγηση του διαγωνισμού και γ) καθόρισε τους όρους  
         διακήρυξης του έργου ¨Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αστακού Δήμου Ξηρομέρου¨ 
         Π/Υ 497.172,71 € από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020¨ του Π.Δ.Ε.   
         (Σ.Α 082/1) 

                    
      Γ.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών και ανέγνωσε την υπ αρ 
3900/10-6-2020 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης του Δήμου μας, που αναφέρει ότι: 
 
      « Θέμα: Εισήγηση για την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον 
διαγωνισμό του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" λόγω 
διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1. Την υπ’ αριθ. 3660/03-06-2020 δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία 
και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
2. Το υπ’ αριθ.  14178 ΕΞ 2020 /03-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το 
οποίο ανακοινώνεται η διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ από Παρασκευή 12-06-2020 μέχρι Δευτέρα 22-06-2020 
3. Την αναγκαιότητα ομαλής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού και τήρησης των 
προθεσμιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου 
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" με νέα ημερομηνία και ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ορίζεται η 06/07/2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 και νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
 
           Ο Συντάξας          Η Αναπλ. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος  

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 
    Μπαρπάκης Βασίλειος    Ραλάτου Ζαχαρούλα 
      Π.Ε. Πληροφορικής     Π.Ε. Πολ/κός Μηχ/κός» 
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και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 27/2020 απόφαση της Ο.Ε.  και τους όρους τις 

διακήρυξης  

         
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α  

 
      Α. Εγκρίνει, την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, και υπ αρ 
3900/10-6-2020 Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης του Δήμου μας και ειδικότερα εγκρίνει την παράταση του χρόνου 
υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. 
ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" με νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ορίζεται η 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15:00 και νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2020 
 
 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
   
  Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:  
        
            O Πρόεδρος τη Ο.Ε.                                Τα Μέλη 
 
        Ιωάννης Τριανταφυλλάκης                 1. Σωτήριος Γερόλυμος  
                 Δήμαρχος                                    2. Παναγιώτης Τζαχρήστας 
                                                                     3. Ελευθέριος Μάντζαρης 

        4. Παναγιώτης Γκόλιας 
                                
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                     

                                                    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
 

 
Ιωάννης Τριανταφυλλάκης 

                                                        (Δήμαρχος) 
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