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                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                                                   
                                                                                                                Σύμη, 18-02-2022 
                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 519 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθμ. 4/2022 

                     της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης 
 

Αριθμ. Απόφασης: 16/2022                                   Περίληψη  
 Παράταση ανοικτού διαγωνισμού Δήμου Σύμης με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 186511,  σύμφωνα με  το άρθρο 18 της διακήρυξης με 
ΑΔΑΜ:22PROC009934752 και ΑΔΑ:Ψ6ΠΘΩΗΠ-5ΔΔ, δεδομένου του 
γεγονότος ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά . 

 
Στη Σύμη, σήμερα την 18η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από 08:00π.μ. έως 
11:00π.μ.,  με τη δια περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου 
κ. Παπακαλοδούκα Ελευθερίου. 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεκλήθη με την υπ’ αρ. πρωτ. 458/14-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Παπακαλοδούκα Ελευθερίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133 /2018), τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, του άρθρου 43 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 75/30-3-2020),  των 
υπ’αριθμ. 40/20930/31-03-2020,  163/33282/29-05-2020, 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/13-11-
2020 και 643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 
(ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β')  

    Στη δια περιφοράς συνεδρίαση ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν συμμετοχή έξι (6) 
καταθέτοντας απόψεις οι:  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον επί επτά (7) μελών συναινούν με τη δια περιφοράς διαδικασία 
τα έξι (6), ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη απόφασης. Η δημοτική υπάλληλος Χρηστάκη 
Σεβαστή έχει την ευθύνη  για την τήρηση των πρακτικών.  
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα θέματα της 
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου δύο (2) θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης. 

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Παράταση ανοικτού διαγωνισμού δήμου Σύμης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186511,  σύμφωνα 
με  το άρθρο 18 της διακήρυξης με ΑΔΑΜ:22PROC009934752 και ΑΔΑ:Ψ6ΠΘΩΗΠ-5ΔΔ, δεδομένου του 
γεγονότος ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά». 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος Δήμαρχος - 
Πρόεδρος  

1.     Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος 

2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος  2.   

3. Γρύλλης Νικήτας, Αντιδήμαρχος 3.   

4. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Aντιδήμαρχος 4.   

5. Τσουβαλλάς Ιωάννης, Aντιδήμαρχος 5.  

6.    Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης, Μέλος 6. 

7.   
 

7. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya__d1a__gp-oik-_8681__11-02-2022_fek_607__12-02-2022_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya__d1a__gp-oik-_8681__11-02-2022_fek_607__12-02-2022_teyxos_b/
ΑΔΑ: 9ΜΖΩΩΗΠ-ΣΚ0
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Με την υπ’αριθμ. 179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΤΧΩΗΠ-ΟΕΦ) εγκρίθηκε η διενέργεια 
α) ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 18/2019, και β) οι τεχνικές προδιαγραφές της 
επικαιροποιημένης μελέτης 18/2019 και τευχών δημοπράτησης, του σχεδίου περίληψης διακήρυξης, του σχεδίου 
διακήρυξης καθώς και σχεδίου οικονομικής προσφοράς που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σύμης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» 
προϋπολογισμού 528.627,72€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 
 
Βάσει της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ. 239/18-01-2021 Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη οι 
οποίες έλαβαν  ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩΗΠ-5ΔΔ και ΑΔΑΜ: 21PROC009934752, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκαν με την διακήρυξη και τα τεύχη της 18/2019 μελέτης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου μας https://www.symi.gr/prokirixeis. 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε ορισθεί η 10η 
Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
η 10η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. Ο διαγωνισμός με αντικείμενο την «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» όπου θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV: 45112350-3 «Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων» και έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 186511. 
 
Καμία προσφορά δεν ήταν δυνατό να υποβληθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ πριν τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 10η 
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:30π.μ. 
Από τους τέσσερεις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς α) με αριθμ. πρωτ. 432/10-02-2022, β) με αριθμ. πρωτ. 
433/10-02-2022,  γ) με αριθμ. πρωτ 434/10-02-2022 και δ) με αριθμ. πρωτ 435/10-02-2022 δεν ήταν δυνατό να 
ολοκληρωθεί και να αποσταλεί καμία προσφορά πριν τη λήξη του διαγωνισμού. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να λάβει σχετική απόφαση για παράταση διεξαγωγής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 18/2019, με συστημικό αριθμό 186511 όπως ορίζεται στο 
άρθρο 18 της διακήρυξης, χωρίς  νέα  διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, καθώς επίσης ορισμού νέας 
ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ημερομηνίας και ώρας λήξης της 
προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών. 

   
Το θέμα εγκρίνουν οι: 1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος,  2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, 3. Γρύλλης Νικήτας,  4. 
Σπανουδάκης Αλέξανδρος, 5. Τσουβαλλάς Ιωάννης και 6. Χάσκας Ηλίας – Πανορμίτης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή  έχοντας  υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ΄ υπό περίπτ. i του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12-10- 2020) 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
- την υπ’αριθμ. 179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΤΧΩΗΠ-ΟΕΦ) 
- την υπ’αριθμ. πρωτ. 239/18-01-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩΗΠ-5ΔΔ, ΑΔΑΜ: 21PROC009934752) 
- τα υπ’αρθμ. πρωτ. 432/10-02-2022, 433/10-02-2022, 433/10-02-2022, 434/10-02-2022 και 435/10-02-2022 

μηνύματα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων μέσω του συστήματος 
- το υπ’αρθμ. πρωτ. 436/10-02-2022 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής προς το ΕΣΗΔΗΣ – Βοήθεια & 

Υποστήριξη – Δημόσια Έργα με θέμα «Αδυναμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό 186511 από οικονομικούς 
φορείς, αδυναμία συμπλήρωσης και μετατροπής του ΕΕΕΣ για το διαγωνισμό 186511 και αδυναμία εκτύπωσης 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ της λίστας συμμετεχόντων από την αναθέτουσα αρχή και λοιπά ερωτήματα». 
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- το υπ’αριθμ. πρωτ. 472/15-02-2022 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής προς τους οικονομικούς φορείς με θέμα: 
«Αιτήσεις οικονομικών φορέων – Παράταση του διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στο Δήμο Σύμης 
με α/α/ συστήματος 186511. 

- τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021,  

-  το άρθρο 43 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 75/30-3-2020) 
- τις υπ’αριθμ. 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, 

426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ  
- - την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β’) 
- τις απόψεις των μελών του Σώματος 

με έξι (6) ψήφους «υπέρ», 
 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
         

1. Την εφαρμογή του άρθρου 18 της διακήρυξης διαγωνισμού με  ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩΗΠ-5ΔΔ & ΑΔΑΜ: 
22PROC009934752  για παράταση του διαγωνισμού χωρίς  νέα  διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

2. Την παράταση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ  186511 και 
ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 03η Μαρτίου 2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών η 04η  Μαρτίου 
2022  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  

3. Την υποβολή αιτήματος στο ΕΣΗΔΗΣ  για να επιτραπεί η παρέμβαση στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 186511, ώστε 
να ενημερωθεί με την νέα ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και τη νέα ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.  

4. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
 

 
    Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 16/2022. 
   Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως. 

     
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                 Τα Μέλη 
 υπ. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος                                                        υπ. Δερμιτζάκης Φίλιππος  

                                                                                                                υπ. Γρύλλης Νικήτας 
                                                                                                      υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος 

                              υπ. Τσουβαλλάς  Ιωάννης 
                 υπ. Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης                             

              Ακριβές Απόσπασμα 
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 

 
                       

                       
                                                           

                    
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-675604-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-43005-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΜΖΩΩΗΠ-ΣΚ0
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