
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                                  

Αριθ.Αποφ.: 83/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 12/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  

του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
συστημικό αριθμό 180212 που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Αμφίκλειας 
και Τιθορέας» 
 

Σήμερα την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, 
ύστερα από την αριθμ. 3051/18-04-2022 πρόσκληση της Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε 
τηλεφωνικά και επιδόθηκε στα τακτικά μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 
όπως αυτό ισχύει. 

 
Παρούσης της Δημάρχου κ. Αθανασίας Στιβακτή, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, 

δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα ονομαστικά οι: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κοντούνης Θωμάς  
2. Βαίτσος Χρήστος  
3. Βαφειάς Αθανάσιος  
4. Τσιρνόβα – Κουγιάτσου 

Πετρούλα 
 

5. Λιανός Ιωάννης  
6. Μαγκλάρας Παντελεήμων  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπαούρδου Κων/να υπάλληλο του Δήμου 

Αμφίκλειας –Ελάτειας. 
 

Η Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης δικαιολόγησε το έκτακτο αυτής λόγω προθεσμιών 
και στη συνέχεια κάλεσε την επιτροπή να αποφανθεί σχετικά. 
 
Η Επιτροπή συμφώνησε για το έκτακτο της συνεδρίασης και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη αυτής. 

 
Η Πρόεδρος, για το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την 
αριθμ. 3048/18-4-2022 εισήγησή της η οποία έχει ως εξής: 
 

Μέσω μηνύματος κατατέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προδικαστική Προσφυγή από τον οικονομικό φορέα «Γ Ι Καρνομουράκης Ανώνυμη 
Ενεργειακή Ξενοδοχειακή και Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων Εταιρία» σχετικά με τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Αμφίκλειας και Τιθορέας» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
180212. 

Η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιος φορέας της αναθέτουσας αρχής, θα πρέπει να προβεί σε 
τρίμηνη παράταση της κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (η οποία καταλυτική 
ημερομηνία είναι η 21/04/2022), προκειμένου να εξεταστεί η προσφυγή και έπειτα από την 
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) να αποφασιστεί εάν θα 
συνεχιστεί ο διαγωνισμός.  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την έγκριση τρίμηνης παράτασης για την κατάθεση των προσφορών των οικονομικών φορέων 

στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Αμφίκλειας και Τιθορέας» με 
αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ 180212, έπειτα από Προδικαστική Προσφυγή οικονομικού φορέα στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

Ως νέα καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των οικονομικών προσφορών για τον ανωτέρω 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ορίζεται η 21/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
 
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, έκανε διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τρίμηνη παράταση για την κατάθεση των προσφορών των οικονομικών φορέων στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Αμφίκλειας και Τιθορέας» με 
αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ 180212, έπειτα από Προδικαστική Προσφυγή οικονομικού φορέα στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

ΟΡΙΖΕΙ  νέα καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των οικονομικών προσφορών για τον ανωτέρω 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, την 21/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 
Με την παραπάνω απόφαση μειοψηφεί το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαγκλάρας 

Παντελεήμων ο οποίος είπε τα εξής: «Δεν πρόλαβα λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχα, 
λιγότερο από μία ώρα, για να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί και η ψήφος μου να 
ανταποκρίνεται σωστά ως προς τα τελούμενα που γίνονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη εικόνα 
από τις εισηγήσεις. Για το λόγο αυτό ψηφίζω ΟΧΙ. 

  
 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2022 
 

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό ,υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
                     Η Πρόεδρος                       Τα Μέλη 
           Αθανασία Πλ. Στιβακτή 1. Κοντούνης Θωμάς 
 2. Βαίτσος Χρήστος 
 3. Βαφειάς Αθανάσιος 
 4. Τσιρνόβα-Κουγιάτσου Πετρούλα 
 5. Λιανός Ιωάννης 
 6. Μαγκλάρας Παντελεήμων 

 
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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