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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Πολυγύρου 

 

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνιών για τους παρακάτω 

διαγωνισμούς λόγω διακοπής του 

συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Α)  Αντικατάσταση – βελτίωση υφισταμένων 

δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου 

Πολυγύρου (Αριθμ. Μελέτης 38/18) 

Β)  Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. 

Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. 

Μελέτης 01/19) 

Γ)  Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. 

Μελέτης 02/19) 
Αρ. Απόφασης: 128 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη (10η) Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση με βάση το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης 

Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθ. 6686/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 

κ. Αστέριου Ζωγράφου - Δημάρχου- που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

Στη συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι 

κ.κ. 

1. Αστέριος Ζωγράφος – Πρόεδρος της Επιτροπής (Δήμαρχος) 

2. Χρήστος Βορδός – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Αντιδήμαρχος Πολυγύρου) 

3. Δημήτριος Ζαγγίλας – Τακτικό μέλος της Επιτροπής (Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της 

πλειοψηφίας) 

4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου – Τακτικό μέλος της Επιτροπής (Δημοτικός Σύμβουλος της 

πλειοψηφίας) 

5. Παναγιώτης Δήμητσας – Τακτικό μέλος της Επιτροπής (Δημοτικός Σύμβουλος της 

πλειοψηφίας) 

 

Υπάρχουσας απαρτίας με παρόντα πέντε (5) μέλη επί συνόλου επτά (7) μελών και αφού τηρήθηκαν 

οι διατάξεις του άρθρου 77, του Ν. 4555/2018 για τη σύγκληση δια περιφοράς συνεδρίαση με βάση 

το άρθρο 10 το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 

55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» της Οικονομικής 

Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατέθεσε την εισήγηση, σύμφωνα με την οποία  

Εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από την Παρασκευή 12-06-

2020 και ώρα 23:30 μέχρι την Δευτέρα 22-06-2020 θα πρέπει να καθορισθούν νέες ημερομηνίες για 

τους διαγωνισμούς των έργων  

α) Αντικατάσταση – βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου      

Πολυγύρου (Αριθμ. Μελέτης 38/18) 
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β) Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. Μελέτης 

01/19)  

γ) Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. Μελέτης 

02/19) 

επειδή στους όρους καθορίζονται ημερομηνίες που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της διακοπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Αντικατάσταση – βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου         

      Πολυγύρου (Αριθμ. Μελέτης 38/18) τροποποιούνται οι παρακάτω ημερομηνίες  

Άρθρο 2.3 της διακήρυξης αλλάζει ως εξής : 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17η Ιουλίου 2020i  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/07/2020 ii 

 

Άρθρο 15,3  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27-05-2021 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 

Άρθρο 18  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνiii ορίζεται η 27η Ιουλίου 
2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 
2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 106 απόφασης της ΟΕ 

 

β) Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. Μελέτης   

     01/19) 

 Άρθρο 2.3 της διακήρυξης αλλάζει ως εξής : 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15η Ιουλίου 2020iv  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20/07/2020 v 

 

Άρθρο 15,3  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24-05-2021 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 

Άρθρο 18  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνvi ορίζεται η 24η Ιουλίου 
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2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουλίου 
2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 85/2020 απόφασης της ΟΕ) τροποποιούνται οι παρακάτω 

ημερομηνίες 

 

β) Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  (Αριθμ. Μελέτης   

     02/19) 

Άρθρο 2.3 της διακήρυξης αλλάζει ως εξής : 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/08/2020vii  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13/08/2020viii 

 

Άρθρο 15.3  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21-09-2021 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 

Άρθρο 18  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ix ορίζεται η 21η 
Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ορίζεται 27η Αυγούστου 
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 x 

Άρθρο 20  της διακήρυξης αλλάζει ως εξής :  

1. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί 
σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής, στις 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00  xi  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 86/2020 απόφασης της ΟΕ) τροποποιούνται οι παρακάτω 

ημερομηνίες 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  128/2020 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  10η Ιουνίου 2020 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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