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ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΜΒΑΖ –  

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΩΖ 

 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξωη. 

ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόθαζεο ηνπ Υπ. Υπνδνκώλ, ωο ηζρύνπλ ζήκεξα, αλαθνηλώλεη ηε 

δηελέξγεηα λέαο δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο επηινγήο κειώλ πξνο ζπγθξόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΟΡΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ 154.697,85 € ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

Η πξώηε δεκόζηα ειεθηξνληθή θιήξωζε γηα ην αλωηέξω έξγν κε Ταπηόηεηα Κιήξωζεο mimed-ecb-a-2-id-

aa-6285-eba-2020-06-02-10:00:00.000000 αθπξώζεθε, κεηά από ην κε αξηζ. πξωη. 17742/18-06-2020 

αίηεκά καο θαζώο είρε νξηζηεί κέινο πνπ δελ είλαη πιένλ ππάιιεινο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Ννκνύ 

Λέζβνπ θαη ππήξρε έιιεηςε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο ιόγω κεηάηαμεο. Σύκθωλα κε ηε ζρεηηθή λνκνινγία 

ηα αλαπιεξωκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαινύληαη πξνο αλαπιήξωζε ηωλ απόληωλ ή πξνζθαίξωο 

θωιπνκέλωλ ηαθηηθώλ κειώλ, όρη δε θαη ηωλ ειιεηπόληωλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο.  

 

Η θιήξωζε ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 3
νο

 όξνθνο, Δι. Βεληδέινπ 13-17, ζηε 

Μπηηιήλε, ηελ Σξίηε 23-06-2020 θαη ώξα 8:30 π.κ., κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο «www.mimed.ggde.gr», 

κε βάζε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θιεξώζεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, κεηαμύ 

ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ, εγγεγξακκέλσλ ζην Με.Μ.Δ.Γ., 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνύλ 3 (ηξία) ηαθηηθά κέιε, ηερληθνί ππάιιεινη, θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα θαη ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. 

 

Η θιήξωζε ζα δηελεξγεζεί από ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μεηξώνπ πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη κέινο 

ηεο αξκόδηαο δηκεινύο Δπηηξνπήο ππαιιήιωλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 154/2020 απόθαζε 

Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο (ΑΓΑ : ΩΗΓΦ46ΜΓΘΓ-06Τ). 

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
 
 
 

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΣΕΗΜΖ 

 

πλεκκέλα : 1. Πξνθήξπμε Γηαγωληζκνύ κε ΑΓΑΜ 20PROC006772350 

                      2. Αξ.159/2020 απόθαζε Ο.Δ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 27-05-2020 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. : 14466 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 

(Αρικμ. Προκιρυξθσ : 2 /ΕΡΓ/2020) 

 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία μζςω του Ε..Η.ΔΗ.. για τθν επιλογι αναδόχου 

καταςκευισ του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ», 

εκτιμϊμενθσ αξίασ 154.697,85 Ευρώ πλζον Φ.Π.Α. 17%, 180.996,48  Ευρϊ με Φ.Π.Α. 17%. 

 
Σο ζργο θα εκτελεςτεί ςτη Μόρια Λζςβου (NUTS : EL411) και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του κτιρίου του 
Δθμοτικοφ χολείου Μόριασ (CPV 45259900-6, Εργαςίεσ αναβάκμιςθσ εγκαταςτάςεων). Με το παρόν 
ζργο, προβλζπεται να γίνουν οι εργαςίεσ για τθν μερικι αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Δ.Ε. 
Μόριασ του Διμου Μυτιλινθσ. Οι εν λόγω προτάςεισ ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
λειτουργίασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ για μακθτζσ, δαςκάλουσ και 
γονείσ. Ιδίωσ μζςω των αναβακμίςεων του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, των μονϊςεων και τθσ 
αντικατάςταςθσ των κουφωμάτων, κα επιτευχκεί ουςιαςτικι ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου και κα 
αποκαταςτακοφν χρόνιεσ δυςλειτουργίεσ που ταλαιπωροφν τουσ χριςτεσ του. Ωσ χρόνοσ περαίωςθσ των 
επεμβάςεων ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δώδεκα (12) μηνών από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα προγραμματίςει και κα ολοκλθρϊςει τισ οχλοφςεσ εργαςίεσ κατά τισ περιόδουσ 
διακοπϊν και όποτε είναι κλειςτά τα ςχολεία. Για τισ υπόλοιπεσ δε εργαςίεσ κα οργανϊςει, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα το εργοτάξιό του, οφτωσ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ όχλθςθ των 
διδαςκόντων και των μακθτϊν και να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του ςχολείου. 

 

Αναθζτουςα αρχή είναι ο Δήμοσ Μυτιλήνησ (Οδόσ : Ελ. Βενιηζλου 13-17, Σ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τθλ. : 

2251350558, fax : 2251350508, e-mail : dimoprasion@mytilene.gr, ιςτοςελίδα : www.mytilene.gr). Ανικει 

ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βαθμοφ, ςτισ μη κεντρικζσ κυβερνητικζσ αρχζσ, και αςκεί ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ 

ςφμβαςησ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (επιλογι : θλεκτρονικι 

ενθμζρωςθ - προκθρφξεισ). Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 07-06-2020, θ ανακζτουςα 

αρχι παρζχει ςυμπληρωματικζσ πληροφορίεσ επί των εγγράφων τησ ςφμβαςησ, το αργότερο ςτισ 

18-06-2020 (πληροφορίεσ : Αραμπατηι Κατερίνα). 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε..Η.ΔΗ.. Η επιλογή του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτή διαδικαςία» του άρκρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. Κριτήριο για την ανάθεςη τθσ 

ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμηλότερη 

τιμή). Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν Ελληνική γλώςςα και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 3, 13 και 24 τθσ διακιρυξθσ. Η οικονομική προςφορά των διαγωνιηομζνων ςυντάςςεται 

και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95, παρ. 2.α) του ν. 4412/2016 (επί μζρουσ 

ποςοςτά ζκπτωςησ). Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ 

υποβολι εναλλακτικών προςφορών. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ 
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ςφμβαςθσ. Η ζνωςη οικονομικών φορζων υποβάλλει κοινή προςφορά. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 

προςφορϊν είναι 9 μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.  

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται θ 22-06-2020 θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 15:00. Ωσ θμερομθνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται θ 

26-06-2020 θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00.(Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να 

παρίςτανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.) 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε 

ζργα κατθγορίασ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και ςε ζργα κατθγορίασ «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 

εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςησ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορζων ςυμμετζχουν υπό 

τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016 

και δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε 

περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να 

εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία). Σα 

κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ που κα πρζπει να ικανοποιοφν οι προςφζροντεσ, ορίηονται ςτο άρθρο 22 τησ 

διακήρυξησ.  

 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ, ποςοφ των 

3.093,96 ευρώ,  με ιςχφ μζχρι 21-04-2021, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία του άρθρου 

15.2 τησ διακήρυξησ. τθν περίπτωςθ ζνωςησ οικονομικών φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Π.Δ.Ε. (κωδικόσ πράξησ Α : 2018Ε04700023). 

 

Δεν προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρθρο 16 τησ διακήρυξησ. 

Δεν προβλζπεται η πληρωμή πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνησ.  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρθρο 4.3. τησ διακήρυξησ. 

 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 27-05-2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 

20PROC006772350 2020-05-27



        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     Αριθμός απόφασης : 159/2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 19/10-6-2020 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης 

 

ΘΕΜΑ : Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 
 

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και 
ώρα 13:45 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Μυτιλήνης, μετά από την υπ’ αριθμ. 16051/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που 
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) 
μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 
2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 
3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 
5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος  

1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 
2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 
4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 

 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 

υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής. 
 
Σχετικά με το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. 15960/5-6-2020 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με τη μετάθεση της 

ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», η οποία έχει ως κάτωθι : 

 
«ΘΕΜΑ  : Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 
 

 

ΣΧΕΤ.  : 1) Η αρ. 139/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου. 

  2) Το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο του υπουργείου Ψηφιακής Διακηβέρνησης με θέμα 
«Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ 
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Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση (2 σχετικό), που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,  και 

με την οποία μας γνωστοποιείται ότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για το 

διάστημα από Παρασκευή 12-06-2020 έως και τη Δευτέρα 22-06-2020θα και ως εκ τούτου καταληκτικές 

ημερομηνίες διαδικασιών που έχουν ήδη καθορισθεί για αυτό το διάστημα, θα πρέπει να μετατεθούν με σχετική 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 90331), προϋπολογισμού 180.996,48 €  με 

ΦΠΑ, και έχουν οριστεί ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 22-06-2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26-06-

2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διενέργεια του διαγωνισμού, προτείνεται η 
μετάθεση των ανωτέρω ημερομηνιών του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής :  
 
- ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 29-06-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
15:00 και  
- ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 03-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00. 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.» 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ακολούθησε ψηφοφορία, 

κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης. 
Μετά τα παραπάνω 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη της: 
α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

γ) το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, 

δ) την με αριθμ. 139/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης τευχών 
δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, 

ε) την με αριθμ. πρωτ. 15960/5-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα 

 
Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 90331), προϋπολογισμού 180.996,48 

€  με ΦΠΑ, ως εξής :  

 

α) Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 
29-06-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 
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β) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 03-07-

2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
 
 
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής : 

 
Ο Πρόεδρος  

 

                       Τα Μέλη 
 

(Υπογραφές) 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Παναγιώτης Κατσαβέλλης 
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