ΑΔΑ: ΩΗ9ΚΩΨΣ-ΡΩΨ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της αριθ.9ης Συνεδρίασης
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
της 29ης-04-2020
Αριθ. Αποφ. 27/2020

που διεξήχθη δια περιφοράς

Περίληψη:

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποσφράγισης δικαιολογητικών από την Επιτροπή
Αποσφράγισης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α: 87098 και τίτλο
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ»
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών, σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου,
και ώρα έναρξης της συνεδρίασης την 9:00 π.μ και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. , σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις:
α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019.
β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)
γ) της με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους
Δήμους της Χώρας
δ) του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και
(γ) διατάξεις.
δ) την εγκύκλιο αριθμ.40/31-3-2020 με Α.Π.:20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) του
Υπουργείου Εσωτερικών
ε) την με αριθμ.πρωτ. 2897/24-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
που γνωστοποιήθηκε στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
στ)Το γεγονός ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να
απαιτείται αιτιολόγησή της.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
1. ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ
Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. ΜΕΜΕΤ ΣΕΡΔΑΡ
Μέλος της Ο.Ε.
4. ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΥΜΕΤ
Μέλος της Ο.Ε.
5. ΜΟΛΛΑ ΑΛΗ ΜΕΜΕΤ ΙΣΜΑΗΛ
Μέλος της Ο.Ε.
6. ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΡΔΕΜ
Μέλος της Ο.Ε
7. ΧΑΣΑΝ ΣΙΝΑΝ
Μέλος της Ο.Ε
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Ουδείς
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της
Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρισταμένης της υπαλλήλου του Δήμου κ.Κοντογιάννη Γεωργίας του Χρήστου για την τήρηση
των πρακτικών (Για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρείται πρακτικό. Σ’ αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση επί του
θέματος, τυχόν απόψεις των μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως (ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα), όπως και κάθε
κείμενο που τυχόν θα παραδώσει ο σύμβουλος, καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης. Επομένως, δεν χρειάζεται η υπογραφή
αυτών από τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους, αφού η συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους
αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους.)
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Ριτβάν Αμέτ εισηγούμενος το 1ο θέμα και μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποσφράγισης
δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αποσφράγισης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
α/α: 87098 και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», θέτει υπόψη των μελών την αριθ.23/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛ7ΩΨΣ8Φ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών με την οποία χορηγήθηκε
παράταση προθεσμίας αποσφράγισης δικαιολογητικών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α:
87098 και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» και όπως αυτή πραγματοποιηθεί στις 30/4/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Λόγω, όμως, των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί πανελλαδικά, εξαιτίας του κινδύνου
εξάπλωσης του κορωναϊού COVID-19, απαιτείται να δοθεί εκ νέου παράταση προκειμένου να γίνει
η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξάγεται
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.)) με
α/α:87098, που αφορά το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», από την επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
65/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒΝΩΨΣ-Ο9Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρριανών.
Κατόπιν τούτου και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 68 τεύχος Α και ημερομηνία
δημοσίευσης 20/3/2020, ο δήμος, διά του αρμοδίου οργάνου του, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή,
έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία ανοίγματος των προσφορών για χρονικό διάστημα
που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
«ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Άρθρο
εξηκοστό Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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
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 θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020
και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε
αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια
του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.»
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Ως εκ τούτου, ζητείται η σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χορήγηση
παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και προτείνει όπως
αυτή γίνει στις 5/5/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της:
•
•

Την εισήγηση του κ. Προέδρου
Το ΦΕΚ με αριθμό 68 τεύχος Α και ημερομηνία δημοσίευσης 20/3/2020

Αποφασίζει ομόφωνα:
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποσφράγισης δικαιολογητικών από την Επιτροπή
Αποσφράγισης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α: 87098 και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» και όπως
αυτή πραγματοποιηθεί στις 5/5/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ

RITVAN AMET
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