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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθµ. 10ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας

Αριθµός Απόφασης

67/2020

ΘΕΜΑ: Ορισµός νέας ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού του έργου
"Εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίου Γυµνασίου µε λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.:
47/2018, προϋπολογισµού 785.000,00€ (µε Φ.Π.Α.)
Στη Νάουσα και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 2 του µήνα Απριλίου του έτους 2020 ηµέρα της
εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. έως 14:00 µ.µ.

συνήλθε σε

έκτακτη δια περιφοράς µέσω

τηλεφώνου συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 4893/2-4-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε
σύµβουλο σύµφωνα µε το µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών ήταν παρόντα(δια
περιφοράς) 9 µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Αντώνιος (Πρόεδρος)
Αδαµίδης Παύλος
∆ολδούρης Θεόδωρος
Λακηνάνος Αγγελάκης
Τσέλιος Σταύρος
Τζουβάρας Βασίλειος
Θανασούλης ∆ηµήτριος
Τασιώνας Γεώργιος
Βαλσαµίδης Σταύρος
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόµιµα προσκλήθηκαν
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ανέφερε την υπ αριθµ 4898/2-4-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που
έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) παρ. 1θ
2. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Το άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ68Α/20-03-2020) με θέμα "Κατεπείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση 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"
4. Την, με αρ. 52/2020 (ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-ΚΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Κατάρτιση όρων
διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις
Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018, προϋπολογισμού 785.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού"
5. Την, από 11-03-2020, διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης
του παραπάνω έργου
6. Την, με αρ. πρωτ. 4080/11-03-2020, περιληπτική διακήρυξη
7. Το, από 2-04-2020 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.:4904/2-04-2020) e-mail της αναπληρώτριας Προέδρου της επιτροπής
Διαγωνισμού
και δεδομένου ότι :
Α)
ότι, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης σύμφωνα με την, από 11-03-2020, διακήρυξη
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του παραπάνω έργου είναι η 3-042020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00
Β)
ότι υπάρχει αδυναμία για την αποσφράγιση των προσφορών, επειδή πλην της αναπληρώτριας
προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, κανένα άλλο μέλος της επιτροπής δεν έχει κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ
(απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα να έχουν κωδικούς για να γίνει ηλεκτρονική αποσφράγιση)
Γ)
ότι, όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο της αναπληρώτριας προέδρου της Ε.Δ., παρότι
δύο (2) μέλη της Ε.Δ., έχουν αιτηθεί από 31-03-2020 μέσω e-mail στο Γραφείο Διαχείρισης χρηστών για το
ΕΣΗΔΗΣ, ουδεμία απάντηση μέχρι σήμερα πήραν
καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να ορίσει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, ήτοι τη 30-042020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. Σε περίπτωση που θα εκδοθούν οι κωδικοί των μελών μέχρι την
καθορισμένη ώρα και ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά.
Συνημμένα:
1. Την, με αρ. πρωτ. 4080/11-03-2020, περιληπτική διακήρυξη
2. Το, από 2-04-2020 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.:4904/2-04-2020) e-mail της αναπληρώτριας Προέδρου της επιτροπής
Διαγωνισμού
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
-Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ αριθµ 4898/2-4-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
-Το Ν 4623/2019
-Την άρθρο 60 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ68Α/20-03-2020)
-Την 4080/11-03-2020 περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου
-Το Ν 4412/2016
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναβάλλει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού του έργου "Εργασίες
ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίου Γυµνασίου µε λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018,
προϋπολογισµού 785.000,00€ (µε Φ.Π.Α.) και ορίζει νέα ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του
διαγωνισµού του παραπάνω έργου, την 30-04-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00 π.µ.
Σε περίπτωση που θα εκδοθούν οι κωδικοί των µελών µέχρι την καθορισµένη ώρα και ηµέρα της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί κανονικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 67/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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