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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 215/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ.
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»
Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η Ιουνίου
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 01:00μμ συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 8907/11.06.2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με αποδεικτικό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως ισχύει σήμερα.
H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της
εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών
(Αριθ.
Πρωτ.
20930/31-03-2020)
και
της
όμοιες
της
αριθμ.
ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄) της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) καθώς και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’).
Από τα (9) εννέα μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος
3. Καλλινικίδης Ανδρέας Τακτικό Μέλος
5. Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
7. Μπαταλογιάννης Δημήτριος Τακτικό
Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σεχτανίδης Παναγιώτης Τακτικό
Μέλος

2.
4.
6.

Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
Μπενή Ελένη Τακτικό Μέλος
Τραγαντζόπουλος Πέτρος Τακτικό Μέλος

2.

Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Βακιρτζής Σταύρος
Ζουμπλιός Γεράσιμοσ

Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Μπουντούδη Ελένη , Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των
πρακτικών.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 15:00 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Η έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε με δίωρη καθυστέρηση λόγω της έκτακτης
επίσκεψης του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) στο
Δήμο Παγγαίου ,ο οποίος συναντήθηκε με διάφορους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,στην οποία και συμμετείχαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Παγγαίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Οικονομικής
Επιτροπής το από 09/06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελευθερούπολη, 09 Ιουνίου 2021

Ταχ.Δ/νση: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ. Κώδ.: 64100, Ελευθερούπολη
Πληρ.: Στάγκος Ευάγγελος
Τηλέφ.: 25923/50057
Fax: 25923/50075
Email: stagkos@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ: Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο «Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν.
Περάμου» ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008591822) η 04/06/2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίστηκε η 10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
Λόγω προβλήματος στη λειτουργία της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ που αφορούσε τον ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό: «Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν. Περάμου» (το οποίο δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί
ούτε με τη συνδρομή των υπευθύνων του Helpdesk του ΕΣΗΔΗΣ ) δεν ήταν δυνατή η υποβολή
προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, ισχύει: «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.»
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Επομένως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πρέπει να ορίσει νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν. Περάμου»- ΑΔΑΜ:
21PROC008591822
ΣΤΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρθηκε
Α) στο άρθρο 98 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα παρακάτω: 1. Τα στάδια
στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν
διενεργούνται
με
ηλεκτρονικό
τρόπο,
έχουν
ως
εξής:
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Την
ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν,
για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά
περιπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. 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. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου
τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
(επαναληπτικός διαγωνισμός). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία αρχίζει αν ισχύει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί, για τις δημόσιες συμβάσεις εργων που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, να
ορίζεται, και άλλη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.. Με αποφάσεις των κατά
τόπους Περιφερειαρχών και για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, που διεξάγονται
σε νησιά, μπορεί να καθορίζεται μία (1) επιπλέον ημέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των
διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου των αναθετουσών αρχών με έδρα στον οικείο
νομό.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα
της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως
καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.
γ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο
ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια αν η αναθέτουσα αρχή εφαρμόζει την παράγραφος 1του
άρθρου
101:
αα) Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει σε έλεγχο της ομαλότητας των οικονομικών προσφορών
υπολογίζοντας, το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς που διαμορφώνεται μετά την
αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από
τη σύγκριση της οικονομικής προσφοράς προς τον αρχικό προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα της περίπτωση α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 156, προκύπτει η μέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ) του υπόψη μειοδότη. Κατ` εξαίρεση,
αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10
(1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό
της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) η οικονομική προσφορά ομαλοποιείται με
αύξηση στο κατώτατο όριο ομαλότητας που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου
95, όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση θεωρείται
καταρτισμένη με τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο. Τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο
ομαλότητας, που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95, δεν αποτελούν
αντικείμενο
διόρθωσης
και
δεν
αλλάζουν
στην
καταρτιζόμενη
σύμβαση.
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ββ) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, αν
υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού
της οικονομικής προσφοράς και των τιμών του τιμολογίου, το συμπληρωμένο έντυπο
προϋπολογισμού διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του συμπληρωμένου τιμολογίου της
οικονομικής προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του
συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως
διορθώθηκε.
Στη συνέχεια, στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ), τα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχονται την ίδια
ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και
του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που
κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει.
Αν η αναθέτουσα αρχή δεν εφαρμόζει την παράγραφο 1 του άρθρου 101, ελέγχονται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής την ίδια ημέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τουλάχιστον των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής τους. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος
για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες,
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια διενεργούνται τα
προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών.
γγ) Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, ελέγχει, με βάση την σειρά
μειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την πληρότητα και συμφωνία των μελετών που
υποβλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό
Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά (πίνακας
συμμόρφωσης), χωρίς βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της
σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται
στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους κατά τα
οριζόμενα
στο άρθρο
72.
ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού
οργάνου ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου
106.
στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με
το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή
η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη
των
εξήντα
χιλιάδων
(60.000)
ευρώ
(προ
ΦΠΑ).
ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, πραγματοποείται πρώτα σε ένα στάδιο η
αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών, και μετέπειτα,
σε
διακριτό
στάδιο
η
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών.
2. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στο δεύτερο στάδιο
της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό
διάλογο
και
στη
σύμπραξη
καινοτομίας
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης
έργου.
3. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο αποσφράγισης και
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας.
4. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα
22 και 36, με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.

Β) στο άρθρο 18 της υπ.αριρθμ.6852/12.05.2021 Διακήρυξης του Δημάρχου Παγγαίου :

ΑΔΑ: 6Ξ9ΞΩΞΨ-ΣΟΗ
…..Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-06-2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-06-2021,
ημέρα
Πέμπτη
και
ώρα
10:00
π.μ
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.
Βάσει των ανωτέρω ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με
την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου
με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν. Περάμου» στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 μ. μ .
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:
 Την ανωτέρω εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
 Το από 09/06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου:

»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ





Την υπ.αριρθμ.6852/12.05.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Παγγαίου, (άρθρο 18)
Το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 παρ.1 και παρ. 2
Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του
Ν.4735/20.
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό του έργου με
τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν. Περάμου» την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 μ. μ .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων
ημερών από τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 06
Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ.πρωτ. 6852/12.05.2021 Διακήρυξη Δημάρχου Παγγαίου.

ΑΔΑ: 6Ξ9ΞΩΞΨ-ΣΟΗ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 215/2021
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 22 Ιουνίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Digitally signed

FILIPPOS by FILIPPOS
ANASTA ANASTASIADIS
Date:
SIADIS 2021.06.22
14:56:36 +03'00'

