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Από το πρακτικό με αριθ. 14/2023 συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου 
                                  Αριθ. αποφάσεως: 69/2023 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριακίδης Ελευθέριος 

Στην Θάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η  του μηνός Μαρτίου  2023, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 μ. συνήλθε σε «δια περιφοράς» έκτακτη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την υπ’ αριθ. 4429/17-13-23 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της 

επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010), όπως 

αυτό ισχύει. 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών, 

υπάλληλος του Δήμου, Πατήρα Δέσποινα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν 7 (επτά), δηλαδή παρόντες: 

 

1.Κυριακίδης Ελευθέριος 

2. Στρατηγέντας Σωτήριος 

3. Τσολάκης Σταύρος 

4. Μαριός Δημήτριος 

5. Πιπίνης Δημήτριος 

6. Μανίτσας Δημήτριος 
7.Χρυσάφης Νικόλαος 

 
 
Απόντες: 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος επί του 1ου  θέματος της έκτακτης συνεδρίασης, έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την συζήτηση αυτού ως κατεπείγον 
και τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι: 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον σύμφωνα με το Δ11/81469/14-03-2023 σχετικό 

έγγραφο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, μέσω του οποίου διενεργούνται οι 

ανοιχτοί διαγωνισμοί ανάθεσης συμβάσεων έργων, δεν θα λειτουργεί από την Τρίτη 

14/03/2023 και ώρα 18:00  έως και την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των διαγωνισμών. 

 
 

ΘΕΜΑ:«Περί παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτών διαγωνισμών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, που διενεργούνται  μέσω του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα». 
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Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει. 
Τα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος της έκτακτης 
συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και μετά από την ομόφωνη έγκριση της συζήτησης του 
θέματος, ανέφερε στα μέλη της επιτροπής τα εξής: 
 

Συγκεκριμένα στον Δήμο Θάσου δημιουργείται πρόβλημα στους κάτωθι 

διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων έργων: 

 

1) Διαγωνισμός του έργου ‘’ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ στα πλαίσια του οποίου 

έχει κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος ΜΕΚΟΝ Α.Ε. να υποβάλλει δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου μέχρι την 16/03/2023. 

2) Διαγωνισμός του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου-

Σκάλας Καλλιράχης’’στα πλαίσια του οποίου έχει κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος 

ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ να υποβάλλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέχρι την 

16/03/2023. 

3) Διαγωνισμός του έργου ‘’Διευθέτηση τμήμ. κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότ. 

Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’στα πλαίσια του οποίου έχει κληθεί ο προσωρινός 

ανάδοχος ΜΕΚΟΝ Α.Ε. να υποβάλλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

μέχρι την 16/03/2023. 

4) Διαγωνισμός του έργου ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ για τον οποίο η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21/03/2023 και ώρα 10:00 

π.μ.και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 

28/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκειμένου για την ίση μεταχείριση και άρση 

αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στα πλαίσια των διαγωνισμών, παρακαλούμε 

όπως αποφασίσετε για την μετάθεση των ανωτέρω καταληκτικών ημερομηνιών ως 

εξής: 

1) Για τις τρεις πρώτες περιπτώσεις την παράταση των ημερομηνιών υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου κατά τέσσερις (4) ημέρες από την 

ημερομηνία επαναλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, ήτοι 

μέχρι και την Δευτέρα 27/03/2023 και ώρα 18:00. 

2) Για την τέταρτη περίπτωση την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ κατά μία (1) 

εβδομάδα ήτοι μέχρι την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και της ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορώνκατά μία (1) εβδομάδα ήτοι μέχρι την 

Τρίτη 04/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον σε έκτακτη συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι ανωτέρω 

διαγωνισμοί. 

 

 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

- το Δ11/81469/14-03-2023 σχετικό έγγραφο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 31 του Ν.5013/23 και ισχύει σήμερα  
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

Α)Εγκρίνει την παράταση των ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου κατά τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία επαναλειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, ήτοι μέχρι και την Δευτέρα 27/03/2023 και 

ώρα 18:00 για τους παρακάτω τρείς διαγωνισμούς των έργων 1)‘’ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΑΣΟΥ’’ στα πλαίσια του οποίου έχει κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος ΜΕΚΟΝ Α.Ε. 

να υποβάλλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέχρι την 16/03/2023. 

2)Διαγωνισμός του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου-Σκάλας 

Καλλιράχης’’στα πλαίσια του οποίου έχει κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος ΤΡΙΕΔΡΟΝ 

ΑΤΕ να υποβάλλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέχρι την 16/03/2023. 

3)Διαγωνισμός του έργου ‘’Διευθέτηση τμήμ. κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότ. 

Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’στα πλαίσια του οποίου έχει κληθεί ο προσωρινός 

ανάδοχος ΜΕΚΟΝ Α.Ε. να υποβάλλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέχρι 

την 16/03/2023. 

Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ κατά μία (1) εβδομάδα ήτοι 

μέχρι την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορώνκατά μία (1) εβδομάδα ήτοι μέχρι την Τρίτη 

04/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

 

                              Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2023 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κυριακίδης Ελευθέριος 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Θάσος, 17-03-2023 

 
                                                          

 

            
           
            
               Ο Πρόεδρος 
 
  
 
 
 
     
        
     
 
          Κυριακίδης Ελευθέριος 

Στρατηγέντας Σωτήριος 

Τσολάκης Σταύρος  

Πιπίνης Δημήτριος   

                Μαριός Δημήτριος 
                Μανίτσας Δημήτριος 
                Χρυσάφης Νικόλαος 
 
                   
 
                 Η Γραμματέας 
 
 
 

 

                
                  
                
                 
                 Πατήρα Δέσποινα 
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