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  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 
Α   Π   Ο     Π  Α     Μ  Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 26εο    / 2020   Έθηαθηεο      πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ       

ΑΡΘΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΗ     184  /2020 

«Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε  ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ- πληήξεζε 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ  » 

 
 

ην Μεζνιόγγη θαη ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ  12ε 16ε Ηνπλίνπ    ηνπ έηνπο  2020, 

εκέξα ηεο εβδνκάδνο  Παξαζθεπή     θαη ώξα 10.30  ζπλήιζε ζε Έθηαθηε   ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ.  10047 /11 – 10215/15-6 -2020   

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα  κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87). 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ  βξέζεθαλ 

παξόληα  ηα παξαθάησ  νθηώ  ( 8   ) κέιε : 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

 
  ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Κώζηαο  Λύξνο (Πξόεδξνο)  

2.- ππξίδσλ  Βαζηιείνπ                      

3.- Νηθόιανο  Κσλ Καξαπάλνο    

4.- Γεώξγηνο  σηεξαθόπνπινο  (Αλαπι/θόο)  

5.- Υξήζηνο    Μαζανύηεο 

6.- Γεκήηξηνο   Καξαδήκαο (Αλαπι/θόο) 

7.- Γεώξγηνο   Καξαπαπάο 

8.- ππξίδσλ   Καξβέιεο  

 

 1.- Παξαζθεπή  Πεηξνληθνινύ - 

Μπαιηά   

 

 

 

  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα , γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  θαη 

δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ιόγσ ηνπ όηη  ππάξρνπλ 

αζθπθηηθέο  εκεξνκελίεο γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ.   

ΑΔΑ: ΩΔΗ7ΩΡΖ-ΠΣ7



 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΟΜΟΦΧΝΑ απνθάζηζαλ γηα ην  θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο  Πξόεδξνο  ηεο Δπηηξνπήο    εηζάγεη ην ζέκα πξν  εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε  

ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ- πληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Πξσηνβάζκηαο 

& Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ» θαη δηάβαζε ηελ  από 15/6/2020 κε αξηζκ πξση 

10267/2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΣΤ ηνπ Γήκνπ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 

Θστορικό: 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 152/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Φ2ΑΒΧΡΕ-13Α, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηε «Γηαύγεηα» ηελ 02.06.20) εγθξίζεθαλ νη όξνη δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. 

Με ην ππ’ αξηζκ. 9519/03.06.20 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο εζηάιε ε Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο 

πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθό ηύπν πξνο ηήξεζε ησλ θαλόλσλ δεκνζηόηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

Ζ δεκνζίεπζε έγηλε από όιεο ηηο εθεκεξίδεο ηελ 04.06.20 θαη ν δηαγσληζκόο αλαξηήζεθε ζην 

ππνζύζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ – ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ ηελ 05.06.20. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 23.06.20 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ελώ σο 

εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 30.06.20, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 10:00 π.κ.. 

Με ην ππ’ αξηζ. 14178 ΔΞ 2020 /03.06.20 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη 

Τπνζηήξημεο ΔΖΓΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην νπνίν όκσο ιάβακε γλώζε ηελ 

04.06.20 θαη ελώ είραλ ήδε γίλεη νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν, αλαθνηλώζεθε ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ – ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ από Παξαζθεπή 12.06.20 κέρξη Γεπηέξα 22.06.20. 

ην αλσηέξσ έγγξαθν αλαθέξεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη:  

«…νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο δελ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ γηα ην 

δηάζηεκα από ηελ Παξαζθεπή 12.06.2020 έωο θαη ηελ Δεπηέξα 22.06.2020, 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο δηαδηθαζηώλ όπωο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ, εκεξνκελίεο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξωζεο, ππνβνιήο ελζηάζεωλ ή πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ππνβνιήο 

δηεπθξηλήζεωλ θιπ. 

Εθόζνλ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηηο αλωηέξω 

ελδεηθηηθά αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίεο, γηα ην δηάζηεκα κεηαμύ 12.06.2020 έωο θαη 

22.06.2020, ζα πξέπεη απηέο λα κεηαηεζνύλ κε ζρεηηθέο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηωλ 

αλαζεηνπζώλ αξρώλ/αλαζεηόληωλ θνξέωλ.» 

Σρέτοσσες ενέργειες: 

Κξίλεηαη ζθόπηκν γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή ελζηάζεσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο, νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο λα 

κεηαηεζνύλ θαηά ρξόλν ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ην ρξόλν πνπ ην ππνζύζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ ζα βξίζθεηαη 

εθηόο ιεηηνπξγίαο, ήηνη θαηά ηνπιάρηζηνλ 10 (δέθα) εκέξεο.  

Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ,  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

ηνλ θαζνξηζκό ησλ λέσλ εκεξνκεληώλ ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, σο εμήο:  

Λήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 06/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.μ.  

 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ: 13/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.μ. 

Καηόπηλ απηώλ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαλζνύλ ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ αξηζκ.  152/2020 ΑΟΔ  (ΑΓΑ: Φ2ΑΒΧΡΕ-13Α). 

2. Σν αξηζ. 14178 ΔΞ 2020 /03.06.20 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη 

Τπνζηήξημεο ΔΖΓΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ΑΔΑ: ΩΔΗ7ΩΡΖ-ΠΣ7



 

  Ομόυωνα         ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε  ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ- 

πληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ 

,  σο εμήο: 

 Λήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 06/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

10:00 π.μ.  

 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ: 13/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 

π.μ. 

 

Ζ  απόθαζε απηή πήξε απμ  αξηζκό  184   /2020 . 

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

ΚΧΣΑ   ΛΤΡΟ   

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

                     (έπνληαη ππνγξαθέο 

 

Ζ  Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα 

 

ΑΔΑ: ΩΔΗ7ΩΡΖ-ΠΣ7
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