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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6526/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και τρία (3)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)

6. Παυλίδης Πέτρος

(αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος
2. Ηλιάδης Μιχαήλ
3. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 143/2020
ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας για την υποβολή και ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμών
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ. 125/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ- ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» σύμφωνα με την αριθ.15/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου και με την αριθ.128/2020 αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
σύμφωνα με την αριθ.12/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.
Στο άρθρο 18 των Διακηρύξεων των ανωτέρω διαγωνισμών ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ενώ ως
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00.
Στην παρ.1 περ.θ άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
και το άρθρο 10 του Ν.4625/2019 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των
όρων , την σύνταξη των διακηρύξεων τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών για έργα…………»
Στη συνέχεια προσκόμισε την από 10-6-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας για την υποβολή και την ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμών
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης
ΕΣΗΔΗΣ
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης &
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Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός
λειτουργίας για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και 22.06.2020.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την
Παρασκευή 12.06.2020 έως και την Δευτέρα 22.06.2020, Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες
καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών,
ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων
ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολής διευκρινήσεων κλπ., για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και
22.06.2020, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων.
Στο άρθρο 18 των Διακηρύξεων των Διαγωνισμών των έργων
α) «Βελτίωση Δασικού Δρόμου Πύργοι-Άγιοι Πάντες Περιοχής Δήμου Προσοτσάνης»,
β) «Αποκατάσταση ζημιών δρόμου Πετρούσας – Αργυρούπολης»
ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-06-2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Παρακαλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μεταθέσουν την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού για την 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση για την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ..
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από τα ανωτέρω έλαβε υπόψη:
• Τις αριθ.125 και 128/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6
του Ν.4071/2012, από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και το άρθρο 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μετάθεση των ημερομηνιών, που καθορίστηκαν με τις αριθ.125 και 128/2020 αποφάσεις της
ΟΕ, για την υποβολή και την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των διαγωνισμών εκτέλεσης
των έργων: α)Βελτίωση Δασικού Δρόμου Πύργοι-Άγιοι Πάντες Περιοχής Δήμου Προσοτσάνης
β)Αποκατάσταση ζημιών δρόμου Πετρούσας – Αργυρούπολης
Ως νέα ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00 ενώ για την ηλεκτρονική αποσφράγιση η 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ.125 και 128/2020 αποφάσεις της ΟΕ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 143/2020
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

