
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
NOMOΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
Β. Παπακυρίτση  Αριθμ. 4 Τ.Κ. 43200 Παλαμάς 
 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Πληροφορίες: Πέτρου Σωτηρία 

Τηλ.: 2444350141,  

Φαξ:2444350117 

petrous@palamascity.gr,  

roupetrou@yahoo.gr                                                                                                       

 
 

 

Παλαμάς:24-3-2020 

Αριθμ. Πρωτ.:2309 

Αριθμ. Απόφ.:119 

 

 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 

προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο 

οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική 

Διακήρυξη για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ 

ΠΑΛΑΜΑ». 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών.  
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ΑΔΑ: ΩΘΙΑΩΞΛ-ΞΒΚ



 Την αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για την 

διενέργεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  το έργο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 

 

 Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Δήμο Παλαμά,  την 

04-03-2020, με ταυτότητα κλήρωσης: : mimed-ecb-a-2-id-aa-5483-eba-

2020-03-04-10:00, με την οποία κληρώθηκαν τα μέλη της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου. 

 

 Την 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝ7ΩΞΛ-ΑΔΨ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Παλαμά με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 

 Την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

 

 Το αριθμ. πρωτ. 18926/18-03-2020 (ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

 Την παρ. 1 του άρθρου 60 του ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’ 

««Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 

και της δημόσιας διοίκησης.» που αναφέρει τα εξής: 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας ΠΝΠ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή 

του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:  

α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,  

β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή 

προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας,  

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, 

ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και 

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για 

χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

                                      

 Το άρθρο 18 της  αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτικής 

Διακήρυξης για την διενέργεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΘΙΑΩΞΛ-ΞΒΚ



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 

προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο 

οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική 

Διακήρυξη για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ 

ΠΑΛΑΜΑ». 

Ορίζουμε ως νέα  ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  στο ΕΣΗΔΗΣ,  

την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ..  

 

Ο Δήμαρχος Παλαμά 

Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου 

ΑΔΑ: ΩΘΙΑΩΞΛ-ΞΒΚ
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