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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα εννέα
(09) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Καλογερόπουλο (Δήμαρχο –
Πρόεδρο), 2) Νικόλαο Καραΐσκο, 3) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 5)
Βασίλειο Τομαρά, 6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Κουβαρά & 8) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο (αναπλ. μέλος) μετά από την αριθ. 20938/05-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής
στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7.6.2010) σε τακτική συνεδρίαση.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι
κ.κ. Δημήτριος Καλαμίδας & Βασιλική Ψυχράμη - Σταυροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε.
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών του έργου «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου
Αιγιάλειας».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Περικλής
Παπαγιαννακόπουλος ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας Υπόψη:
1)
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (και ειδικότερα
την παρ. 1 εδάφιο ιδ) σύμφωνα με το οποίο: η οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση).
2)
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3)
Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841 Β/29-12-2017) Υπουργική
Απόφαση περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ). σας ενημερώνουμε ότι:
Με το από 08/07/2019 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ
(ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-3909-eba-2019-07-08-12:53:00.000000)
κληρώθηκαν τα μέλη για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας – Διαδικασία Κατάθεσης Προσφορών
– Αξιολόγησης προσφορών και Ανάδειξης αναδόχου (επιτροπή διαγωνισμού) του έργου
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» (2019), εκτιμώμενης αξίας
99.999,51€ (με Φ.Π.Α.)
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Με την αριθ. 185/2019 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ ΩΦΨΘΩ6Χ-Ι07 συγκροτήθηκε το γνωμοδοτικό Όργανο
(Επιτροπή Διαγωνισμού) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» (2019), εκτιμώμενης αξίας 99.999,51€ (με Φ.Π.Α.).
Με την πρότυπη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005346348 25-07-2019 ορίστηκαν :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 27-08-2019,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (υποβλήθηκαν 4 προσφορές) και
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 02-09-2019,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.
Με το αριθ. 20450/30-08-2019 (Δήμου Αιγιαλείας) έγγραφό της, η Πρόεδρος της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου κα. Θεοδώρα Θεοδωρακοπούλου, μας ενημέρωσε
ότι η διεξαγωγή της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού την προγραμματισμένη
ημερομηνία (02-09-2019) δεν είναι εφικτή για τους λόγους που αναφέρει στο έγγραφό της, το
οποίο και σας επισυνάπτουμε μαζί με όλα τα συνημμένα του.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της πρότυπης διακήρυξης με ΑΔΑΜ 19PROC005346348 25-072019 προβλέπεται ότι: «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.»
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
από την αρμόδια επιτροπή, των υποβληθέντων προσφορών η 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00 π.μ. και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης από την
οικονομική επιτροπή (Αναθέτουσα αρχή)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις
προαναφερόμενες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες αρμόδια για τον ορισμό νέας ημερομηνίας
διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας,
να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής, έλαβε υπόψη της την σχετική
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το από 29/08/2019
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού, την ανάγκη που προκύπτει για τον ορισμό
νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης
και το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
του έργου: «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιάλειας, και
ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την αρμόδια επιτροπή, των
υποβληθέντων προσφορών την 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 234/2019.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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