
                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 19/2022 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 
 
Αρ. Απόφασης: 091/2022. 
Θέμα: Oρισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού 
αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων», συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Σήμερα στις 25/05/2022, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00΄μ. συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων, μετά την 
από 25/05/2022, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα με:  

α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),  
γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  
δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  
ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  
στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  
ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020,  
η) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 
θ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021,   
ι) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους, 

 
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα διά της ψήφου τους 7, 
ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
3. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

 
 

 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
αφού εισηγήθηκε το 1ο  και μοναδικό θέμα της προ ημερήσιας διάταξης, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος 
που ομόφωνα απεφασίσθη. Στη συνέχεια εξέθεσε τα ακόλουθα: 

Την 01-04-2022 το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 
Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε στο Δήμο μας, την με αριθμό 20/2022 μελέτη για το έργο με τίτλο: «Εκμετάλλευση 
νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από 
την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων» που αφορά την εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη 
θέση Αγριοσυκία (εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης, πλήρωση νέας δεξαμενής, 
χλωρίωση νερού) με σκοπό την υδροδότηση του οικισμού Αγίας Πελαγίας και την αντικατάσταση παλαιού 
καταθλιπτικού αγωγού για τη διασύνδεση δεξαμενών Λιναροβροχίων-Βίγλας Κυθήρων. 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
από τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ-330 στην οποία 
εντάχθηκε το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών 
Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΛΕ 
2340489001). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση της νέας γεώτρησης  στη θέση Αγριοσυκία  Αγίας Πελαγίας  με 
σκοπό  την υδροδότηση του  οικισμού  Αγίας Πελαγίας, και η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από την  
δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα της περιοχής Λιβαδίου. 

Έχει υποβληθεί πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 22REQ010425925 με την με αριθμό 
288/2022 απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων (ΑΔΑ: 6ΚΨΜΩΛΨ-ΙΥΜ) εγκρίθηκε η διενέργεια του ανωτέρου έργου 
και με την αριθμό 150 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΚΜΩΛΨ-ΥΩ2) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση του 
εν λόγω έργου, όπως αυτή έχει ενταχθεί στον ισχύοντα εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου μας για το έτος 2022. Η δαπάνη για το εν λόγω έργο βαρύνει την με Κ.Α 02.63.7333.0015  για το έτος 2022 με 
συνολικό προϋπολογισμό έργου 188.400,00 Ευρώ. 

Με την με αριθμό 76/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν οι όροι και η 
διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, που 
συνοδεύει την με αριθμό 20/2022 μελέτη του έργου του θέματος , σύμφωνα με την οποία οι προσφορές δύναται 
να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος έως την 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 26/05/2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με το 2) σχετικό επειδή την Δευτέρα 23/05/2022 και από ώρα 8.30 έως 12.00, εμφανίστηκαν 
τεχνικές αδυναμίες του συστήματος κατά την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και συγκεκριμένα : 

1. Από τις 08:30 έως τις 10:35 δεν ήταν εφικτή η σύνδεση στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από κανένα χρήστη, 
είτε στελεχών αναθετουσών αρχών είτε χρηστών οικονομικών φορέων, λόγο τεχνικής αδυναμίας του συστήματος. 

2. Από τις 08:30 έως τις 12:00 δεν ήταν εφικτή η παραγωγή αναφορών (εκτυπωτικών), 
συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων (αρχεία τύπου .pdf) που απαιτείται να επισυναφθούν σε προσφορές 
οικονομικών φορέων λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 

 
Κατόπιν τούτου , για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο 

υποβολής προσφορών,προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες 
Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (5) σχετική ΚΥΑ,  
(αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021) με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της 
συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
 
         Επισημαίνεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που έχει παρέλθει η 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ11) Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών (α’) κατόπιν αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο pw.helpdesk@publicworks.gov.gr με 
συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού. 

 
        Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε  προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας  τη μετάθεση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
‘’Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού 
αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων’’, με Α/Α Συστήματος 188719 στο 
ΕΣΗΔΗΣ, για τις 6/6/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης 
για τις 10/6/2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Μαγουλάς ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά το εξής: «Διαμαρτύρομαι για την συνεχή 
σύγκληση της οικονομικής επιτροπής πρωινές ώρες. Η πρακτική αυτή, που αποτελεί πολιτική απόφαση της δημοτικής αρχής, δημιουργεί 
πρόβλημα προσωπικά σε εμένα αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής επιτροπής που είναι εργαζόμενοι και που φυσικά δεν μπορούν 
διαρκώς να εγκαταλείπουν την εργασία τους προκειμένου να συμμετέχουν στην επιτροπή. Ο νομοθέτης του κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων 
ουδέποτε είχε στο μυαλό του τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού από τα κοινά». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  
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2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),  
3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  
4. Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  
5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  
6. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  
7. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020  
8. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021,   
9. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 
10. Το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία 1-9 διατάξεις-εγκυκλίους, 

11. Η με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021). 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 

«Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού 
αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων», με Α/Α Συστήματος 188719 στο 
ΕΣΗΔΗΣ, για τις 6/6/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης 
για τις 10/6/2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 091/2022. 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
5. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Κύθηρα, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-Δήμαρχος Κυθήρων- 
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