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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   243 /2021  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Θ Ε Μ Α : Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία 

για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», 

προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€, με ΦΠΑ 24%. 

Σήμερα την 30η  του μήνα Μαρτίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ 

Α΄55/ 11-03-2020]  και της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.17698 /19-3-2021 ΦΕΚ 1076/20-3-2021 τεύχος Β, 

ύστερα από την αριθμ. 11896/26-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν. 3852/2010. 

 

 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της συνεδρίασης 

προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Σωτήριος Κουτσοβέλης (Αντ/ρος)    1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος)  

2) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)    2) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)  

3) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)    3) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)  

4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)  

5) Δημήτριος Κυρίτσης (Μέλος)  

6) Γεώργιος Παπανικολάου (Μέλος)  
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου, υπάλληλος του Δήμου για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  6  μέλη, ο 

Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :   

 

 

Ο  Δήμαρχος Λαμιέων με την αρ. πρωτ.: 10013/12-03-2021 προκήρυξη, προκήρυξε 

ηλεκτρονικό ανοικτό  διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€, με ΦΠΑ 24%.  

 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στην αρ.πρωτ.: 10010/12-

03-2021 Διακήρυξη ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται 

στην αρ. 23/2020 μελέτη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων. Με την αρ. 48/02-02-2021 

απόφαση οικονομικής επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, και η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 107651. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε  η 12/04/2021, Ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00 μ.μ., ενώ ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 

16/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ.. 

 

Ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», υπέβαλε 

ηλεκτρονικά μέσω της καρτέλας του εν λόγω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Επικοινωνία», 

το από 19/03/2021 αίτημα παράτασης διαγωνισμού στο οποίο αναφέρει:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά», παρ. 2.4.3.2, υπό παρ. 2. της διακήρυξης, απαιτείται πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών η προσκόμιση δειγμάτων του συνόλου των 

προσφερόμενων 

ειδών στο πρωτόκολλο του Δήμου. Επειδή λόγω των συνθηκών που επικρατούν με τον Covid19 

και την μειωμένη μετακίνηση και μεταφορά παγκοσμίως αγαθών, είναι εξαιρετικά δύσκολο στο 

χρονικό αυτό διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προσφορών να έρθουν δείγματα από 

το εξωτερικό για να σας τα προσκομίσουμε εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου που απομένει, 

και δια τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών». 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2. της αρ. πρωτ. 10010/12-03-2021 διακήρυξης απαιτείται:  

«…2. Δείγμα του συνόλου των προσφερόμενων ειδών τα οποία θα φέρουν ένδειξη με τον Α/Α 

και την ονομασία ανά είδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κατατεθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με Δελτίο 

Αποστολής στον πρωτόκολλο του Δήμου. Το σχετικό Δελτίο Αποστολής, θα 

συνυποβληθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την Τεχνική προσφορά του 

οικονομικού φορέα. ………» 

  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄68): «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α)……………………….., β) η παράταση της 

ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη 

δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) ……………………………….. 

και δ) ……………………………………, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία 

απόφαση». 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 4778/2021 (α΄26): «2. Η ισχύς της παρ. 1 

του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 

4753/2020 (Α' 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021». 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και των παρ. 1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, η λήψη απόφασης για τροποποίηση των όρων της αρ. πρωτ.: 

10010/12-03-2021 Διακήρυξης μόνο ως προς τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών και κατά συνέπεια νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».  Ανάλογη τροποποίηση θα εφαρμοστεί και για το χρόνο ισχύος της 

εγγύησης συμμετοχής. Κατά τα λοιπά οι υπόλοιποι όροι διακήρυξης θα παραμείνουν οι ίδιοι, 

όπως αυτοί καθορίστηκαν με την αρ. 48/02-02-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής 

Η πρόταση της Υπηρεσίας μας είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία να μετατεθεί κατά οκτώ (8) 

εργάσιμες ημέρες, από την προηγούμενη, ήτοι στις 22/04/2021, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

μ.μ. και η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών να μετατεθεί κατά οκτώ (8) 

εργάσιμες ημέρες, από την προηγούμενη, ήτοι στις 28/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ., εκτός εάν η 

Οικονομική Επιτροπή προτείνει κατά την κρίση της προσφερότερη ημερομηνία. Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται μέχρι 27/01/2022. 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη της, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν,  

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 
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Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα: 

 

 

 

        1.  Εγκρίνει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και των παρ. 1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, τη τροποποίηση των όρων της αρ. πρωτ.: 10010/12-03-2021 Διακήρυξης μόνο ως 

προς τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και κατά συνέπεια 

νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην 

προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».  

 

2. Εγκρίνει την ανάλογη τροποποίηση και για το χρόνο ισχύος της εγγύησης 

συμμετοχής. 

   

Κατά τα λοιπά οι υπόλοιποι όροι διακήρυξης θα παραμείνουν οι ίδιοι, όπως αυτοί 

καθορίστηκαν με την αρ. 48/02-02-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής. 

 

3. Εγκρίνει την μετάθεση νέας καταληκτικής ημερομηνίας κατά οκτώ (8) εργάσιμες 

ημέρες, από την προηγούμενη, ήτοι στις 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και  

τη μετάθεση  νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών κατά οκτώ (8) 

εργάσιμες ημέρες, από την προηγούμενη, ήτοι στις 28/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται μέχρι 

27/01/2022. 

 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 

 

 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

       Λαμία 31 Μαρτίου 2021 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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