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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Αριθ. Απόφ 09/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης/2022 τακτικής –με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίασης της 

Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Αμοργού 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. 

πρωτ. 6021/24-12-2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α. 

151244 στο ΕΣΗΔΗΣ  
 

Στην Αμοργό σήμερα, Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Αμοργού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Τ. Α΄) -λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών- η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου  ύστερα από την 226/20-1-2022  πρόσκληση του Προέδρου, η οποία καταρτίσθηκε 

και επιδόθηκε μέσω e-mail, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τ χ. Α΄) και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 77 του Ν. 4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης  απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) 

μέλη ξεκίνησε η συνεδρίαση.  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ελευθέριος Καραΐσκος, Πρόεδρος 

2. Καλλιόπη Δεσποτίδη 

- 

3. Δήμητρα Νομικού 

4. Εμμανουήλ Βασσάλος 

5. Κων/νος Γρίσπος 

6. Ειρήνη Γιαννακοπούλου 

7. Ευάγγελος Λουδάρος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Βασιλική Φραγγέτη. 
 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

     
Ο οικονομικός φορέας «AkriMan E.E.» υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 17/1/2022 (ώρα 18:59), μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υπ’ αρ. 151244 Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για 

την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου 

Αμοργού» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, Αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών (39 υπό-ερωτήματα 

επί των όρων της Διακήρυξης) το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί χρονικά δυνατό να απαντηθεί. 

Εκτός από τον αυξημένο αριθμό υποερωτημάτων του ανωτέρω αιτήματος, σε αυτό συντέλεσε 

και η καθυστερημένη πρόσβαση στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, λόγω τεχνικής αδυναμίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ η οποία αφενός πιστοποιείται από τις 18/1/2022 ώρα περίπου 9.30  με το υπ’ 

αρ. 1804 ΕΞ 2022/18-1-2022 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
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Διοίκησης και αφετέρου αποκαθίσταται από τις Αναθέτουσες Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 37 (παρ.4) 

του Ν.4412/2016, με ρύθμιση της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό 

διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, με αιτιολογημένη απόφαση τους. 

Πέραν τούτου, καθώς οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν του έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες (έως 23/1/2022) πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών (27/1/2022), προβλέπεται σύμφωνα με το 

α.121, παρ.5 του Ν. 4412/2016 (παρ. 2.1.3.α της Διακήρυξης) η Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Αμοργού) να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών. 

Για τους προαναφερόμενους λόγους κι εν όψει της ασαφούς λειτουργίας των υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, προτείνεται παράταση της προθεσμίας 

παραλαβής των προσφορών έως στις 7/2/2022 και ώρα 10:00:00, ούτως ώστε να λάβει το σύνολο των 

διατυπώσεων δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω 

διαγωνισμού.  

Ακολούθως κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Το άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 

ορίων» παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών   

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4121/30-7-2020  έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ “Διευκρινίσεις ως προς την 

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση 

τροποποίησης όρων της διακήρυξης”vb   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 & παρ. 3 του αρ. 209 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του 

άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 4555/2018 και τις 

διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4735/20 

(άρθρο 40 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής»).καθώς και τις διατάξεις 

της παρ. 9 περ. α΄ του άρθρου 10 του Ν.4625/2019. 

4. Τo από 17/1/2022 Αίτημα του οικονομικού φορέα «AkriMan E.E.» για παροχή 

διευκρινίσεων επι των όρων της υπ’αρ. 6021/24-12-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009849413), μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ 

5. Το υπ’ αρ 1804 ΕΞ 2022/18-1-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

6. Την εισήγηση του Προέδρου της σχετικά με την μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη 

Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού» 

7. Την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

8. Τις υπ΄ αριθμ. 242/2021 & 250/2021 αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής για την έγκριση της 

μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμό των όρων διαγωνισμού 

για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας & τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αντιστοίχως. 
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9. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 6021/24-12-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009849413) του εν 

λόγω διαγωνισμού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Α. Το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 

09/2022. 

Β. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (α/α 151244) στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση 

ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού» από 27/1/2022 και ώρα 10:00:00 

στις 7/2/2022 και ώρα 10:00:00 . Αντιστοίχως, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

την Τρίτη 08-02-2022 και ώρα 11:00 από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού) όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 250/2021 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6021/24-12-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009849413)  

Επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο ορθότητας του χρόνου ισχύος των προσφορών (παρ.2.4.5 της 

Διακήρυξης) και της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (παρ.2.4.5 της 

Διακήρυξης), θα ληφθεί υπόψη η 27η Ιανουαρίου 2022, αρχική καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού. 

Γ. Η παρούσα απόφαση παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν 

τηρηθεί για τη δημοσιότητα του εν λόγω διαγωνισμού. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 09/2022 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

                Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 
 

         Ελευθέριος Καραΐσκος     Καλλιόπη Δεσποτίδη 
 
           Η Πρακτικογράφος     Εμμανουήλ Βασσάλος 
 
          Βασιλική Φραγγέτη                  Δήμητρα Νομικού 

  
 Κωνσταντίνος Γρίσπος 
 
 Ευάγγελος Λουδάρος 

 
 Ειρήνη Γιαννακοπούλου 
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