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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                        

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αρ. 2/2019  συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Σφακίων. 

                                                                  Αριθμός απόφασης  3/2019. 

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση καταληκτικών 
ημερομηνιών διαδικασίας διαγωνισμού 
έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 
από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με 
διακλάδωση προς Λύκο με κωδικό 
79775.1  » 
 
 

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 11η  του μηνός Φεβρουαρίου  του 
έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα  από την 283/06-02-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου νόμιμα κοινοποιημένη σε όλα τα μέλη της επιτροπής.  
Η Οικονομική Επιτροπή   βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 
75 του  Νόμου 3852/2010 και περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασίας διαγωνισμού 
έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, 
με διακλάδωση προς Λύκο με κωδικό 79775.1 » 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Ζερβός Ιωάννης , Δήμαρχος Σφακίων, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
2) Καγιαδάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
3) Μπολιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
4) Σταυριανουδάκης Ιωσήφ, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5) Γιαλεδάκης Ιερώνυμος, Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω: 
1)Κριαράς Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
2) Ηλιάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την 
τήρηση των πρακτικών . 
Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και έγινε αποδεκτή η συζήτηση 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του έκτακτου και του επείγοντος.  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
Έχοντας υπόψη:  την εισήγηση του Μαραγκάκη   Στέλιου πολ μηχ  Δήμου  Σφακίων, η 
οποία έχει ως εξής: 
Λόγω  του ότι η Διεύθυνση  ΕΣΗΔΗΣ  με το με  Αριθ. Πρωτ. : 17531 - 11/02/2019 έγγραφο 
της σύμφωνα με το οποίο από (Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα 
τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και 
ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές 
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δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την 
Δευτέρα 18/02/2019, διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές 
ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή 
διευκρινήσεων κλπ.  
Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει 
αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.) 
ΕΠΙΣΗΣ 
Στην περίληψη διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά 
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και 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. Αν και στη νέα 
αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
ΑΡΑ μεταθέτουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες του Διαγωνισμού έργου Ασφαλτόστρωση 
τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο με κωδικό 
79775.1. 
Δηλ οι αρχικές καταληκτικές ήταν: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
15/02/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Και οι νέες πλέον είναι: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
22/02/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή  
Να εγκρίνει την μετάθεση ημερομηνιών του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από 
οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο με κωδικό 79775.1 σύμφωνα με 
τα παραπάνω. 
Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
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Αριθμός Αποφάσεως 3/2019 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
Την προαναφερθείσα εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Ι  Ζ  Ε  Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 

1. Εγκρίνει την μετάθεση καταληκτικών  ημερομηνιών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του 
Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την 
κατασκευή του έργου “ Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως 
Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο» Με κωδικό 79775.1 (λόγω διακοπής λειτουργίας  
ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την 
Δευτέρα 18/02/2019,)  Ως εξής: 

Δηλ οι αρχικές καταληκτικές ήταν: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
15/02/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Και οι νέες πλέον είναι: 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
22/02/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
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