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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  12-07-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Παρασκευή και  ώρα 14:00 σε  έκτακτη συvεδρίαση και  ύστερα από τηv  υπ'  αριθμ.

24151/12-07-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε

κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.

5)Νανόπουλος Βασ., 6)Μπάκουλης Δημ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων..

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και  ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει  για το

κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού

μελέτης 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», διότι καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού,

βάσει  της  σχετικής  διακήρυξης,  έχει  οριστεί  η  15-07-2019  και,  λόγω  πιστοποιημένης  τεχνικής

αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και  του ΚΗΜΔΗΣ,  η καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να

μετατεθεί άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για

το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

     ΑΠΟΦΑΣΗ  311  η  : Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μοναδικό θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

«Παράταση  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στο  διαγωνισμό  για  την

εκτέλεση  της  υπηρεσίας  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού  μελέτης  223.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)»

υπενθυμίζει  στα  μέλη  της  Επιτροπής  την  αριθμ.  21/241/2019  απόφασή  της,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

της αρ. 65/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι υπηρεσία, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης

για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον

ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  η  15-07-2019.   Στη  συνέχεια  θέτει  υπόψη  των  μελών  της

Επιτροπής  το  υπ΄  αριθμ.  73670/12-07-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διαχείρισης,  Ανάπτυξης  &

Υποστήριξης  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  περί

«Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  και  του  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΜΗΤΡΩΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (ΚΗΜΔΗΣ)»,  το  οποίο  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  ΕΣΗΔΗΣ  για  κάθε

ενδιαφερόμενο και προωθήθηκε ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής από το

Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο πιστοποιείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.

441282016,  η  τεχνική  αδυναμία  λειτουργίας  των  ΕΣΗΔΗΣ  και  ΚΗΜΔΗΣ,  από  την  Πέμπτη

11/07/2019  και  ώρα  01:30  έως  την  Παρασκευή  12/07/2019  και  ώρα  12:00,  και  συνίσταται,

ειδικότερα  ως  προς  την  καταληκτική  προθεσμία  υποβολής  προσφορών,  η  μετάθεση  της

προθεσμίας  αυτής  τουλάχιστον  κατά  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες,  προσμετρούμενες  από  την

επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας.  Επίσης, σύμφωνα με το ως

άνω έγγραφο, κρίνεται σκόπιμο και συνίσταται στις αναθέτουσες αρχές να μεταθέσουν αναλόγως

και  τις  καταληκτικές ημερομηνίες  υποβολής προσφορών και  τους διαγωνισμούς των οποίων η

καταληκτική  ημερομηνία  είχε  προσδιοριστεί  για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  Παρασκευή

12/07/2019 έως και τη Δευτέρα 15/07/2019.

  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος προτείνει  την  παράταση της  καταληκτικής  ημερομηνίας

υποβολής  προσφορών  στον  εν  θέματι  διαγωνισμό  κατά  τέσσερις  (4)  ημέρες,  ήτοι  έως  και

Παρασκευή 19-07-2019 και ώρα 14:00.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του

Προέδρου,  το  υπ΄  αριθμ.  73670/12-07-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διαχείρισης,  Ανάπτυξης  &

Υποστήριξης  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την αριθμ.

21963/26-06-2019 διακήρυξη διαγωνισμού, τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68938 ηλεκτρονικό

διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας, τις διατάξεις της παρ. 4 του

άρθρου  37  του  Ν.  4412/2016,  όπως  ισχύει,  τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  117384/26-10-2019

(ΦΕΚ/Β/3821/2017) και 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ/Β/1924/2017), τις διατάξεις του άρθρου 72 του

Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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  Παρατείνει  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για τη σύναψη

δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού  μελέτης  223.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  ο  οποίος

προκηρύχθηκε με την αριθμ. 21963/26-06-2019 διακήρυξη διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 19PROC005177101

2019-06-27) κι έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68938, κατά τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι

η  καταληκτική  ημερομηνία  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  διαμορφώνεται  στις  19-07-2019,  ημέρα

Παρασκευή και ώρα 14:00, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/311/2019.-  

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 12-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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