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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Αριθ. Απόφασης 66/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 9/2019 συνεδρίασης της Οικ.  Επιτροπής του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. 
 
ΘΕΜΑ: 1ο  Σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου 

της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ ΦΑΣΗ». 
 

Στην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 15η του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 3141/15-07-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δημοτικού καταστήματος  και 
επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 
3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα (5) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίγδος Περικλής (Πρόεδρος)  1. Τσαούσης Αντώνιος 
2. Γαλύφας Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)  2. Χήτας Βασίλειος 
3. Κουφούλης Νικόλαος   
4. Καλαμπόκης Παναγιώτης  (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
5. Πλακούτσης Παναγιώτης  νόμιμα και εμπρόθεσμα κλήθηκαν) 

   
 
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας 

αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Εισηγήθηκε δε το ανωτέρω θέμα και είπε: 

Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το αριθ. 73670/12-07-2019 έγγραφό του 
πιστοποιείται ότι υπήρξε τεχνική αδυναμία λειτουργίας των ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ από την 
Πέμπτη 11/7/2019 και ώρα 01:30 έως την Παρασκευή 12/7/2019 και ώρα 12:00. Κατά την 
11/07/2019 και ωρα 10:00΄είχε προγραμματιστεί από δήμο μας η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών για την  δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση του 
φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ ΦΑΣΗ». Λόγω του τεχνικού 
προβλήματος δεν ήταν εφικτή η διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης με το ίδιο έγγραφο 
συνιστάται προς τις αναθέτουσες αρχές – μεταξύ των οποίων είναι και ο δήμος μας – η 
καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών, να μετατεθεί κατά τρεις τουλάχιστον ημέρες μετά 
την αποκατάσταση της τεχνικής αδυναμίας των αναφερομένων συστημάτων. 
 
Η οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι το θέμα είναι επείγον και ορθώς κλήθηκε σε 
συνεδρίαση. 
 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος πρότεινε να οριστεί ως νέα ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών η 23η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, και ως ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών η 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
 Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το έγγραφο αριθ. 
73670/12-07-2019 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στοιχεία του φακέλου του 
έργου, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

ΑΔΑ: ΩΑΗ1Ω9Ξ-Κ3Ξ



Σελίδα 2 από 2 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
1. Ορίζει την 23η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ως νέα ημερομηνία και ώρα 

καταληκτικής υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών για την δημοπράτηση του έργου 
«Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ 
ΦΑΣΗ». 

2. Ορίζει την 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ως νέα ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 
στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ ΦΑΣΗ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66/2019 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (ακολουθούν υπογραφές) 

   
   
   

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ   
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