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Του Πρακτικού της αριθ. 15 /2020 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης : 208/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90342 του έργου
Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Κομοτηνής
Στην Κομοτηνή, σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, προσκλήθηκαν σε «διά περιφοράς» ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση, σύµφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2020 όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της
από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσής του» και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ.πρωτ. 12144/4-6-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον καθένα εκ των μελών
της (τακτικών και αναπληρωματικών), μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting).
Σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία και την ως άνω πρόσκληση-ημερήσια
διάταξη τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις κάθε
επιμέρους θέματος που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting), να ψηφίσουν
ηλεκτρονικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (emeeting) και της δυνατότητας που παρέχει. Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας δηλαδή την 9η-62020 και περί ώρα 12:30, διαπιστώθηκε από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο κ. Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη
νόμιμης απαρτίας, καθόσον σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν στην επιτροπή και τα 9 μέλη, καθότι
απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα κατά τα ανωτέρω και επομένως θεωρούνται παρόντες και
συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι κ.: 1)Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Βαφειάδης Ανέστης,
Αντιπρόεδρος, 3)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 4)Ισμαήλ Λεβέντ, Αντιδήμαρχος, 5)Κιοσέ
Εριτζάν, 6)Κυριαζής Ιωάννης, 7)Ιωάννης Μουρτίδης, 8)Γραβάνης Αντώνιος και 9)Γεώργιος
Ζαφειρίδης, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ανωτέρω παρόντες, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως βεβαιώνεται από την
Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κα Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου και την
Υπάλληλο του Τμήματος κα Βασιλική Ραχμανίδου, ψήφισαν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting) για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν
ανάγνωσης/καταμέτρησης των αποτελεσμάτων, η ψηφοφορία για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας
διάταξης έχει ως εξής:
.......................................................................................................................................................................
.//.
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Αναλυτικότερα, για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12133/4-6-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Δέσποινας Πάσσου, η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 04-06-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της
Πάσσου Δέσποινας, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προς Την Οικονομική Επιτροπή
Κοιν. Αντ/ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90342 του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.
Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α’ /01-04-2019).
3.
Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.
Το άρθρο 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το
οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.............».
5.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/07-06-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1
του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραμμα Κλεισθένης
7.
Τον Κωδ. Εξ. 20.7335.06 με τον οποίο έχει δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 ποσό
150.000,00 €, και ποσό 475.00,00€ και για το έτος 2021 και 2022.
8.
Την αριθ. 394/30-03-2020 απόφαση ανάληψης δαπάνης.
9.
Την υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 887.096,78
Ευρώ € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 212.903,22 €).
10. Τα τεύχη δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου και της διακήρυξης) του εν λόγω έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) για τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) (άρθρο 121 του
Ν.4412/16).
11. Την απόφαση 189/2020 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής με την οποία εγκρίθηκαν
τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και η επιτροπή διαγωνισμού του
έργου του θέματος.
12. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 11744/02-06-2020 περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας σύμφωνα με την
οποία:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/06/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
13. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03.06.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια του υπ΄αριθ. Δ11/651/01-06-2020 εγγράφου της
Διεύθυνσης Διαγωνισμών Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, την Παρασκευή
12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί
εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την
έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους
(G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020
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Για το λόγο αυτό οι αναθέτουσες αρχές εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες
διαδικασιών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης
προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών
προσφυγών, υποβολής διευκρινήσεων κλπ., για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και 22.06.2020,
θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
και αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90342 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ως εξής:

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ

Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
υπογραφή ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το
οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.............», το υπ’αριθμ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03.06.2020 έγγραφο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια του υπ΄αριθ.
Δ11/651/01-06-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Συμβάσεων του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι
απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις
υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020, καθώς και
όλη την προαναφερόμενη στο σώμα της παρούσας κείμενη νομοθεσία
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι π α μ ψ η φ ε ί
Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90342 του έργου με τίτλο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ως εξής:
- Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
- Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 208/2020
…………………………………………………………………………………………......................................
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
5. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ
6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
Ημερομηνία: 2020.06.11 12:13:43 EEST

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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