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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  12 / 10-6-2020  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας.  

 
Αριθ. Αποφ.  77 /2020  

ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση άρθρου 18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΧ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» που έγινε με την αριθ. 58/2020 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης). 

 
Στην Αρχαία Ολυμπία σήμερα, την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4039/ 5-6-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (λόγω απουσίας του Προέδρου), η Αντιπρόεδρος κ. 
Αντωνοπούλου Ροϊδούλα, διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας κατά τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 §1 του Ν.3852/2010  δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά (7 ) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα μέλη ( 4 ), ήτοι: 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΡΟΪΔΟΥΛΑ Αντιπρόεδρος Οικ. Επιτροπής 

2. ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 

3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 

4. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωματικό Μέλος 

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 

2. ΚΟΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Επικεφαλής μείζονος  Αντ/σης 

3. ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής ελάσσονος  Αντ/σης 

 

      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Μπαντιλέσκα, υπάλληλο του Δήμου. 
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Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος (Δήμαρχος), δεν μπορεί να 
παραβρεθεί στην συνεδρίαση λόγω έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης και βρίσκεται εκτός Δήμου.  
Επίσης το μέλος κ. Γεωργακόπουλος Γεώργιος δήλωσε εγκαίρως  ότι   δεν μπορεί να παραστεί στην 
συνεδρίαση και στην θέση του προσκλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Κωσταριάς Δημήτριος. 

Κατόπιν, η Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο της  Δ/νσης Τ.Υ. Περ/ντος & 
Πολ/μιας κ. Φλέσσα Παναγιώτη ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε 
ότι σύμφωνα με το άρθρο παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη διακήρυξης, η διεξαγωγή και η 
κατακύρωση όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου μας ανέφερε ότι το θέμα 
αφορά την τροποποίηση άρθρου 18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» που έγινε με την αριθ. 58/2020 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ειδικότερα την τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών.  

Με την 58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει γίνει η κατάρτιση όρων των 
διακήρυξης, η έγκριση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ, ο καθορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» και έχει ορισθεί ως ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 18η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 
 Στο  άρθρο 18 της ανωτέρω διακήρυξης προβλέπεται ότι:   (… Άρθρο 18:  Ως ημερομηνί α 
καί ώ ρα ηλεκτρονίκη ς αποσφρα γίσης  τών προσφορώ ν ορί ζεταί η 18η/06/2020, ημε ρα  Πε μπτη 
καί ώ ρα 11:00.   Αν, γία λο γους ανώτε ρας βί ας η  γία τεχνίκου ς λο γους δεν δίενεργηθεί  η αποσφρα γίση 
κατα  την ορίσθεί σα ημε ρα η  αν με χρί τη με ρα αυτη  δεν ε χεί υποβληθεί  καμί α προσφορα , η 
αποσφρα γίση καί η καταληκτίκη  ημερομηνί α αντί στοίχα μετατί θενταί σε οποίαδη ποτε α λλη ημε ρα, με 
απο φαση της αναθε τουσας αρχη ς. Η απο φαση αυτη  κοίνοποίεί ταί  στους προσφε ροντες, με σώ της 
λείτουργίκο τητας “Επίκοίνώνί α”,  πε ντε (5) τουλα χίστον εργα σίμες ημε ρες πρίν τη νε α ημερομηνί α,  
καί αναρτα ταί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον δίαθε τεί, καθώ ς καί 
στον είδίκο , δημο σία προσβα σίμο, χώ ρο “ηλεκτρονίκοί  δίαγώνίσμοί ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν καί στη νε α αυτη  ημερομηνί α δεν καταστεί  δυνατη  η 
αποσφρα γίση τών προσφορώ ν η  δεν υποβληθου ν προσφορε ς, μπορεί  να ορίσθεί  καί νε α ημερομηνί α, 

εφαρμοζομε νών κατα  τα λοίπα  τών δίατα ξεών τών δυ ο προηγου μενών εδαφί ών). 

Η Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου μας με το υπ. αριθ. πρωτ. 4050/ 9-6-2020 
έγγραφό της μας κοινοποίησε το υπ. αριθ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/ 3-6-2020, έγγραφο της Δ/νσης 
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις 
εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ.  Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι: (… στο πλαίσιο αυτό και σε 
συνέχεια του υπ. αριθ. Δ11/651/01-06-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Συμβάσεων 
του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 12.06.2020 και 
ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα  θα τεθεί εκτός λειτουργίας 
προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την  μετάπτωση και την έναρξη της 
παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) 
την Δευτέρα 22.06.2020).  Επίσης:  (… Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες 
για τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες διαδικασίες, για το διάστημα μεταξύ  12.06.2020 έως 
και 22.06.2020, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των 
αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων).  

Η Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου μας έχοντας υπ’ όψιν της: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Τα αναφερόμενα έγγραφα και αποφάσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 
αριθμό 90228 «Ανάπλαση ΚΧ (Κεντρικού δρόμου) Τ.Κ. Ξηροκάμπου» 

3. Το γεγονός ότι με την με αριθμό 58/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας είχε οριστεί ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 

4. Το γεγονός ότι με το με αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, έγινε γνωστό ότι το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα, θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 12.06.2020 έως και την 
Δευτέρα 22.06.2020.  

 
προτείνει την τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της διακήρυξης του διαγωνισμού ως εξής: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. 

 
Μετά τα παραπάνω το λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 

εισηγείται θετικά στην τροποποίηση του άρθρου 18 της διακήρυξης του διαγωνισμού που 
αναφέρεται η 58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου ως προς τον ορισμό νέας 
ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» λόγω του προβλήματος της μη λειτουργίας του 
υποσυστήματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα από την 12-6-2020 έως την 22-6-2020. 

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  να  αποφασίσουν σχετικά. 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

μετά από διαλογική συζήτηση και ευρεία ανταλλαγή απόψεων αφού έλαβε υπόψη της τα 

ανωτέρω καθώς και:  

α)  την εισήγηση της Αντιπροέδρου, 

β) το Απόσπασμα Β΄ από το πρακτικό της υπ. αριθ. 13/2019 ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας (περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής).  
γ) την 58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

δ)  το υπ. αριθ. πρωτ. 14178/3-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ 

ε) το υπ. αριθ. πρωτ. 4050/9-6-2020 έγγραφό της Δ/νσης Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του 

Δήμου μας 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τροποποιεί το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) 
ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» η οποία περιέχεται στην υπ. αριθ. 58/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ως προς την  ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης ως εξής:  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η 
Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. 

 
Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    77 / 2020 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
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Πιστό απόσπασμα 

 

Αρχαία Ολυμπία  11-6-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α /α 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΪΔΟΥΛΑ 
          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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