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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου     
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Επικοινωνία: 2671360154 
oikonomiki.epitropi@argostoli.gov.gr  
 
   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 2ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αργοστολίου την 28η Ιανουαρίου 2021.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2021 
Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
του έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών». 
 
Στο Αργοστόλι σήμερα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
συνήλθαν μέσω (χρήση της τεχνολογίας του epresence-www.epresence.gov.gr),σύμφωνα 
με την αριθμ. Εγκ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση τα 
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1254/22-01-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α  87) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών δήλωσαν ότι συμμετέχουν τα πέντε (5) και ονομαστικά: 
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ        1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                   2.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        
4. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ       
5. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ       
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Ο Πρόεδρος, κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση έθεσε υπόψη των 
μελών σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με 
τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» την από 20/01/2021 με 
ΑΠ 1030 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Έργων & Υποδομών 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 20/1/2021 
Αριθ. Πρωτ.: 1030 

 

Ταχ. Δ/νση: 
 
Πληροφορίες: 
 
Τηλέφωνο : 
Φαξ :  
Email: 

Λεωφ. . Βεργωτή 160 
Τ.Κ. 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Σπυρίδων Δανελάτος 
Λεωνίδας Παγουλάτος 
26710-22796/22939 
26710-22572, 22472 
sdanelatos@argostoli.gov.gr 
443leonidas@gmail.com 

ΠΡΟΣ: 1. Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Αργοστολίου 
 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Γραφείο Α/Δημάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Διονύσιο Μινέτο     
3. Πρόεδρο Επιτροπής 
διαγωνισμού 
Κ. ΆγγελοΤσιτσέλη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού 
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης 
γηπέδου Κεραμειών» 

ΣΧΕΤ.: Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ.: 
23863/26-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007722371 2020-11-26) διακήρυξης του έργου του 
θέματος. 

Έχοντας υπόψη,  

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως 
τροποποιήθηκε από την Παρ.1 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4735/2020, 

 το άρθρο 18 της υπ’ αριθ. πρωτ.: 23863/26-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007722371 2020-11-
26)διακήρυξης: «Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης», 

 την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88174, 

 την υπ’ αριθ. 205/2020 (ΑΔΑ:ΨΗΖ146ΜΓΤΤ-ΞΜΤ)(ορθή επανάληψη) Συγκρότηση Επιτροπής 
Διεξαγωγής Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του θέματος, 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 τον φάκελο του εν λόγω τεχνικού έργου, 
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 την απεργία - αποχή των μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών 
δημοπρασιών (ΜηΜΕ∆) για διαγωνισμούς από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 22Ιανουαρίου 2021 (με τις 
παρατάσεις της). 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε   

Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ανοιχτού Διαγωνισμού με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88174και τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» λόγω της 
απεργίας - αποχής των μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών 
δημοπρασιών (ΜηΜΕ∆) για διαγωνισμούς από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 22 Ιανουαρίου 2021, ως 
ακολούθως: 

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 

9/2/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’ αριθ. πρωτ.:23863/26-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007722371 2020-11-
26)διακήρυξης: «Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης», 
η απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης: 

 κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,   
 αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,  
 αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  
 αναρτάται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 Αργοστόλι 20/1/2021  
Ο Συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήμα Έργων & Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Λεωνίδας Παγουλάτος Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε., MSc 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα Μέλη να οριστεί ως νέα ημερομηνία 
αποσφράγισης η 09/02/2021 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά : 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν: Θεόφιλος Μιχαλάτος – Κρυσταλία Μιχαλάτου  – 
Σπαθής Σταυρος – Γαβριελάτος Αργύριος & Μινέτος Διονύσιος. 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019, το Ν 4635/2019 & 4735/2020. 
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 Την από 20/01/2021 με ΑΠ 1030 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Την πρόταση του Προέδρου. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 
Ανοιχτού Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88174 και τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και 
συντήρησης γηπέδου Κεραμειών».  
Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 
09/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Πιστό Αντίγραφο 
 
 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 
Δήμαρχος Αργοστολίου 
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