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Πληροφ.:        Μ. Νάκα 

ΠΡΟΣ:  
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 

Ταχ.  Δ/νση:   Σουλίου 3  
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Τηλ.:                2665361103                                                                     
Φαξ:                2665361123  
Ε-mail:            maria.naka@1345.syzefxis.gov.gr  
 

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του με αριθ. πρωτ. 
5363/14.05.2020 (αριθ. διακήρυξης: 2/2020) ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης με τίτλο: ‘’Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατοδρόμων και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας’’» 
 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, κατόπιν της αριθ. 159/10.06.2020 
συνημμένης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΩΡΙ-ΕΥΕ) και στο πλαίσιο της 
διενέργειας του με αριθ. πρωτ. 5363/14.05.2020 (αριθ. διακήρυξης: 2/2020) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-
ποδηλατοδρόμων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας», με 
Α/Σ: 90020,  αριθ. δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006704094, συνολικού  προϋπολογισμού 
1.838.709,68 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με 
κωδικούς  CPV: [45221118-2]-Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες αγωγών και [45233120-6]-
Έργα οδοποιίας, μεταθέτει την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού από 
την 17Η Ιουνίου 2020 στην 29η  Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 02/2020 διακήρυξης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. ΑΔΑΜ: 20PROC006704094 2020-05-14.  

Η παρούσα αναρτάται α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), β) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ όπου είναι 
αναρτημένος ο σχετικός διαγωνισμός με Α/Σ: 90020,  και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηγουμενίτσας. 

 

    Ο Δήμαρχος 
 
 
 Ιωάννης Λώλος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2020 συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη)της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Αρ. Απόφ. 159/2020                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
(Α/Σ 90020) της δημόσιας σύμβασης με  τίτλο: ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’. 
   Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Ιουνίου 
του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. διενεργήθηκε συνεδρίαση –Με 

Τηλεδιάσκεψη- της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και ύστερα από την 
αριθ. πρωτ.: 6711/05.6.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα  τα  επτά (7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Λώλος Ιωάννης  Πρόεδρος 

2. Γκόλιας Βασίλειος 

3. Κώστας Ελευθέριος  
4. Τζέλλου Χριστίνα   
5. Φουσέκης Γεράσιμος 
6. Νταής Παναγιώτης 
7. Δημητρίου Θωμάς 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
     (Ουδείς) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Υπάλληλο του Δήμου Ηγουμενίτσας Νικολάου 
Γεώργιο.  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  ανέγνωσε το έκτακτο θέμα: Μετάθεση 
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Α/Σ 90020) 
της δημόσιας σύμβασης με  τίτλο: ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’ και ζήτησε από την Επιτροπή να 
συζητηθεί σήμερα ως έκτακτο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
77 του Ν.4555/2018. Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο γεγονός ότι  με το 
αριθ. πρωτ. 141788/3.6.2020 έγγραφο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ενημερώνει ότι θα διακοπεί η λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ως εκ 
τούτου εφόσον οι ημερομηνίες διαγωνισμών έχουν ήδη καθοριστεί θα πρέπει να 
μετατεθούν με σχετικές αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.  
Η Οικονομική Επιτροπή κρίνει το θέμα κατεπείγον για τον ανωτέρω λόγο και 
αποφασίζει  ομόφωνα  την συζήτησή του σήμερα και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΩΡΙ-ΕΥΕ
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    Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα   
εκτός της ημερήσιας διάταξης: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Α/Σ 90020) της δημόσιας σύμβασης με  τίτλο: ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’. 
   Έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 6813/09-6-2020 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης στην οποία αναφέρει: 

 «Σχετ.:   1. Το με αριθ. πρωτ. 141788/3.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 
                  2. Η με αριθ. 129/04.05.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΥΑΩΡΙ-ΥΑΔ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα: ‘’Άρση αναστολής διαδικασίας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων – 
ποδηλατοδρόμων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας» και 
τροποποίηση των όρων διακήρυξης ως προς τις ημερομηνίες’’. 

     3.  Η με αριθ. 63/28.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΑ9ΗΩΡΙ-ΕΗΙ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα: ‘’Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»’’. 

Σε συνέχεια του σχετικού 1 φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται 
,παρακαλούμε να εισαχθεί το παρόν θέμα με τη μορφή του κατεπείγοντος σε 
ερχόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποφασίσετε για 
τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού (Α/Σ 90020) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του θέματος (οι 
όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τα σχετικά 2 και 3) από την 17η Ιουνίου 2020 
στην 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα». 
      Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. α & β  Ν. 
4623/2019, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19, 
την εισήγηση - ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, το με 
αριθ. πρωτ. 141788/3.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

    

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού (Α/Σ 90020) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με  τίτλο: 

‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’ (οι όροι 

του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αρ. 129/2020 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής) από την 17η Ιουνίου 2020 στην 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2020. 

ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΩΡΙ-ΕΥΕ





3 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: 

 
        Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος                                             Τα Μέλη 
               Ιωάννης Λώλος                                Ακολουθούν υπογραφές 
  

Ακριβές Απόσπασμα 
Ηγουμενίτσα  10-6-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΩΡΙ-ΕΥΕ




		2020-06-17T14:46:13+0300
	IOANNIS LOLOS




