ΑΔΑ: 6ΓΠΒΩΛ5-Μ87

INFORMATICS
20PROC006506705
2020-04-01
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.01 10:53:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 24/03/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ. 2548

Αριθ.Αποφ.: 52/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/24-03-2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή

δαπέδων, φωτισμού και τυποποιημένων περιφράξεων εννέα παιδικών χαρών του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας», για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας από
την εξάπλωση του κορωνοϊου COVID – 19.».
Σήμερα την 24η Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του
Γραφείου Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαντουδίου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 2434/20-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ

Κανείς

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση και εισηγήθηκε
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Κύριοι Σύμβουλοι,

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός του έργου «Κατασκευή δαπέδων,
φωτισμού και τυποποιημένων περιφράξεων εννέα παιδικών χαρών του Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγίας Άννας», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της 1η Απριλίου 2020
και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 7η Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 18 της
αριθ. 2316/2020 διακήρυξης του έργου.
Γνωρίζουμε, ωστόσο, όλοι τα κατεπείγοντα και αυστηρά μέτρα της Κυβέρνησης που καθημερινά
ανακοινώνονται για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
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μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, εκφράστηκε η επιθυμία να γίνει μετάθεση από το

Από τα
Δήμο μας στην ημερομηνία αποσφράγισης, καθότι δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση των μελών κάτω
από συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας. Επίσης, κάποια από τα μέλη θα βρίσκονται κατά την
ημερομηνία αποσφράγισης σε άδεια ειδικού σκοπού και επιπλέον, οι εργαζόμενοι στη δημόσια
διοίκηση εργάζονται εκ περιτροπής.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020 στην παρ. 1 του άρθρου 60ο «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων»
αναφέρεται:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, 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 της ισχύος της παρούσας,
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 καθορίζεται με την οικεία απόφαση».
Επίσης, στο άρθρο 18 της διακήρυξης Δημάρχου αναφέρεται: «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων».
Καθώς, λοιπόν, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και προκειμένου να διασφαλιστεί καταρχήν η
υγεία όλων των πολιτών, προτείνω τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 32/2020 Α.Ο.Ε., για την
11η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, 10.00 π.μ.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.

Την εισήγηση του Προέδρου.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Το άρθρο 18 της αριθμ. πρωτ. 2316/2020 Διακήρυξης Δημάρχου
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020 .
Την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
Αποφασίζει

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δαπέδων,
φωτισμού και τυποποιημένων περιφράξεων εννέα παιδικών χαρών του Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγίας Άννας», από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την 11η Μαΐου 2020 ημέρα
Δευτέρα, και ώρα, 10.00 π.μ.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

GEORGIOS
TSAPOURNIOTIS
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