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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 3εο/16-01-2023 έθηαθηεο – θαηεπείγνπζαο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ηεο 
εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ 5Υ5 ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΓΑ». 
 
 

ηε Μπηηιήλε ζήκεξα Γεπηέξα 16 Ιαλνπαξίνπ 2023 κε ώξα έλαξμεο 17:00 θαη 
ώξα ιήμεο 20:00 πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4954/2022 θαη ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 46731/13.7.2022 
εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ) έθηαθηε – θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 1112/16-01-2023 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18. 

 
Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα ελληά (9) κέιε ηεο 

ζπκκεηείραλ έμη (6), ήηνη: 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΜΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

1.- Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο, Πξόεδξνο 
2.- Σδηκήο Δπζηξάηηνο, Αληηπξόεδξνο 
3.- Αιεμαλδξή Γήκεηξα, ηαθηηθό κέινο 
4.- Μαλνύζνο Παξάζρνο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Μακάθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
6.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 

1.- Σζηξηγώηε Νίθε, ηαθηηθό κέινο 
2.- Υησηέιιε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
3.- Αλδξηώηεο Κσλζηάληηνο - Παλαγηώηεο, 
ηαθηηθό κέινο  

 
Σα πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ 

Γεκάξρνπ Παλαγηώηεο Κνπθνύιαο. 
 

Καηαξρήλ, εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 άξζξν 75 Ν. 3852/10, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18, πνπ πξνβιέπνπλ όηη «ε 
θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί 
ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ 
νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή 
απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ», ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκόθσλα 
απνδέρζεθε ηνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ησλ ηεζζάξσλ (4) ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, θαζώο γηα ην 1ν ζέκα: ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ γηα ην 
δηαγσληζκό είλαη ηελ Σεηάξηε 18-01-2023 θαη γηα ην 2ν, 3ν & 4ν ζέκα: ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ είλαη ηελ Παξαζθεπή 
20-01-2023. 
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ρεηηθά κε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο – Αληηδήκαξρνο 
Οηθνλνκηθώλ έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/949/13-01-2023 
εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία αλαθέξεη 
ηα εμήο: 

 
 

«ΘΕΜΑ : Μετϊθεςη τησ ημερομηνύασ λόξησ υποβολόσ προςφορών και τησ ημερομηνύασ 
ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού του ϋργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ». 

 
ΣΧΕΤ.    : Η αρ. 894/2022 απόφαςη Ο.Ε. Δόμου Μυτιλόνησ - έγκριςησ τευχών 

δημοπράτηςησ και όρων διακήρυξησ του διαγωνιςμού  
 
Ο Δόμοσ Μυτιλόνησ ϋχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό του ϋργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 195014), 

προώπολογιςμού 243.218,30 €  με ΦΠΑ  με ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ προςφορών την 

18-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 και ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ 

αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 20-01-2023, ημέρα Παραςκευή και ώρα 10:00. 

 

Επειδό: 

 ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Β τησ διακόρυξησ του ϋργου «… οι προςφϋροντεσ που εύναι 

εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διϊςτημα που εξακολουθούν να 

ιςχύουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ….», 

 ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του Ν. 4821/2021 «… Αναςτϋλλεται η ιςχύσ των διατϊξεων 

…... του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρύου 2021 ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 

2022 ...... Οι βεβαιώςεισ εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., καθώσ και τα πτυχύα εργοληπτών 

Δημοςύων Δαςοτεχνικών Έργων που εύναι ςε ιςχύ κατϊ την 3η Ιουλύου 2019 

εξακολουθούν να ιςχύουν έωσ την 31η Δεκεμβρίου 2022…. Μετά την πάροδο τησ 

παραπάνω προθεςμίασ οι βεβαιώςεισ εγγραφήσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχύα 

Εργοληπτών Δημοςύων Δαςοτεχνικών Έργων παύουν να ιςχύουν...», 

 έωσ και ςήμερα 13/01/2023 καμία βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο ΜΕΕΠ δεν είναι ςε 

ιςχύ και δεν ϋχει υπϊρξει κϊποια ενϋργεια εκ μϋρουσ του αρμόδιου Υπουργεύου για την 

επύλυςη του ζητόματοσ, ενώ, ςύμφωνα με ενημϋρωςη από το Υπουργεύο, αναμϋνεται 

ϋκδοςη απόφαςησ παρϊταςησ ιςχύοσ των βεβαιώςεων εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ με 

αναδρομικό ιςχύ από 1η Ιανουαρύου 2023, η οπούα μϋχρι ςτιγμόσ δεν ϋχει εκδοθεύ, 

 την ερχόμενη Τετϊρτη 18-01-2023 λόγει η  προθεςμύα υποβολόσ προςφορών και με τα 

μϋχρι ςόμερα δεδομϋνα κανϋνασ ημεδαπόσ οικονομικόσ φορϋασ δε διαθϋτει βεβαύωςη 

εγγραφόσ ςτο ΜΕΕΠ, που εύναι προαπαιτούμενο για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό, 

 θα πρϋπει να δοθεύ παρϊταςη ημερομηνύασ λόξησ υποβολόσ προςφορών (και 

ςυνακόλουθα τησ ημερομηνύασ αποςφρϊγιςησ), προκειμϋνου να μην κωλύεται η 

ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό, 

 για την μετϊθεςη των ημερομηνιών λόξησ υποβολόσ προςφορών και ηλεκτρονικόσ 

αποςφρϊγιςησ απαιτεύται απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ,  
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 μετϊ τη λόψη τησ ανωτϋρω απόφαςησ θα πρϋπει να γύνουν ϊμεςα όλεσ οι απαιτούμενεσ 

ενϋργειεσ ενημϋρωςησ των ενδιαφερόμενων οικονομιών φορϋων και μετϊθεςη των 

ημερομηνιών ςτην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 

προτείνεται η μετϊθεςη των ημερομηνιών λόξησ υποβολόσ προςφορών και αποςφρϊγιςησ 

του ϋργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ» ωσ εξόσ: 

 
 ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών : 20-02-

2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 και  
 ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών : 23-02-2023, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

 

Παρακαλούμε για τη λόψη ςχετικόσ απόφαςησ με ϋκτατη ςυνεδρύαςη τησ Οικονομικόσ 
Επιτροπόσ προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η απρόςκοπτη διενϋργεια του διαγωνιςμού.» 

 
 

 
ύκθσλα κε ηελ ςεθνθνξία πνπ δηελεξγήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο, όια ηα 

ζπκκεηέρνληα κέιε ππεξςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε. 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
Αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20, αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ησλ Γήκσλ, 

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18, πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4954/2022 θαη ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 
πξση. 46731/13.7.2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4821/2021,  
ε) ηελ ππ’ αξηζκ. 894/2022 (ΑΓΑ: 6ΒΝΝ46ΜΓΘΓ-7Ν2) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη νη 
όξνη δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ζη) ην άξζξν 22.Β ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «… νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών 
Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνύλ λα 
ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Π.Γ. 71/2019 ….», 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΣΤ/949/13-01-2023 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 
απόθαζε 

 
Απνθαζίδεη 

 
  Δγθξίλεη ηελ κεηάζεζε ησλ εκεξνκεληώλ ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη 

απνζθξάγηζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ 5Υ5 ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΓΑ» σο εμήο: 
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 εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 20-02-

2023, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 15:00 θαη  
 

 εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ: 23-02-2023, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00. 

 
 
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : 

 
Ο Πξόεδξνο                        Σα Μέιε 
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