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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 15/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 10 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
«κεκλεισμένων των θυρών» στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του, τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο
Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3749/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Κρικώνης Χρ.
5. Ζαρδούκας Kων.
6. -7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κολλάτος Κων.
2. Τσεργάς Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (6ο) «2η Μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο:
‘ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ’, συνολικού προϋπολογισμού
2.122.229,00 € με το ΦΠΑ»
Αριθμός Απόφασης ( 86 )
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο
αρμόδιο για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους
του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»
Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
η
Θέμα: 2 Μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ » συνολικού προϋπολογισμού
2.122.229,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΑΦΟΥ
1.
2.
3.

ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ :
ε
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 του Ν.3852/2010.
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
4. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»
5. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
7. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
12. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
15. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
17. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ
466/2-5-2018 (Β 1511).
18. της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
19. της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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20. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
21. της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
22. την Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 ΦΕΚ 1047 /29-03-2019 «Εξειδίκευση του είδους
των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα
συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα»
23. την υπ. αριθ. 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ περί έγκρισης
τευχών δημοπράτησης και καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού’
24. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2026/09-03-2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 20PRΟC006443799 2020-03-17), με συστημικό
αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( 85875)
25. την υπ. αριθ. 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για
μετάθεσης καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών
26. Το υπ.αριθ. Δ11/651/01-06-2020 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Διαγωνισμών Συμβάσεων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 14178 /03/06/2020 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
από την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια
Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την
μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού
υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020.
Για το λόγο αυτό ,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, καταληκτικές
ημερομηνίες διαδικασιών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες
αποσφράγισης προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων ή
προδικαστικών προσφυγών, υποβολής διευκρινήσεων κλπ.
Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις ανωτέρω ενδεικτικά
αναφερόμενες διαδικασίες, 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.
Εισηγούμαστε στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» να παραταθούν οι καταληκτικές
προθεσμίες ως εξής :
Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η
Ιουνίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07η Ιουλίου
2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Επίσης στην παράγραφο 15.3 της διακήρυξης η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ήτοι μέχρι 30-05-2021
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις τη υπ’ αριθ. 39/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ .
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ 1ε του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Τεμπών και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη 2η π α ρ ά τ α σ η των καταληκτικών προθεσμιών, στη διαδικασία επιλογής του
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» ως εξής :
Ν έ α ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
30η Ιουνίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
Ν έ α ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
07η Ιουλίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Επίσης, στην παράγραφο 15.3 της διακήρυξης η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ήτοι μέχρι 30-05-2021
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις τη υπ’ αριθ. 39/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ .
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 86/2020.
……………………………………………………………………………………………………….
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.

