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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
της 4ης Συνεδρίασης (τακτικής)
στις 1 Φεβρουαρίου 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6 / 2022
Θέμα: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
αποσφράγισης (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ και (υπο)φακέλου
≪Τεχνική Προσφορά≫ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185650 του έργου "Εργα
Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" (α.μ. 65/2021)
Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε
συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμ. Πρωτ. 2247/28-12022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 παρ 6 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9)
μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη και απών το ένα (1) μέλος, δηλαδή:
Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος), Ηλίας Αποστόλου (τακτικό
μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος), Σπύρος Κοτσίνης (τακτικό μέλος),
Αγγελική Καίση (τακτικό μέλος), Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος), Νικόλαος
Πατσούρας (τακτικό μέλος), Γεώργιος Βαρλάς (τακτικό μέλος)
Απόντες:

Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και o υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας,
για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 4ης
συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του εκτός
ημερήσιας διάταξης (ως κατεπείγον), που αφορά:
Μετάθεση
αποσφράγισης

της

καταληκτικής

(υπο)φακέλου

ημερομηνίας

≪Δικαιολογητικά

υποβολής

Συμμετοχής≫

προσφορών
και

και

(υπο)φακέλου

≪Τεχνική Προσφορά≫ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185650 του έργου "Εργα
Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" (α.μ. 65/2021)

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας
(με αρ.πρωτ. 2490/1-2-2022), η οποία αναγράφει τα εξής :
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Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
την υπ’ αριθμ. 538/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΨ0Ω62-Δ9Ξ) προηγούμενη απόφαση του Σώματος με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Εργα Α.Π.Ε. και
ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
(A.M. 65/2021), προϋπολογισμού 4.422.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης με ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής,
την με ΑΔΑΜ 21PROC009885407 σχετική διακήρυξη σύμφωνα με την οποία ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2022
(31/01/2022) ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ και του (υπο)φακέλου
≪Τεχνική Προσφορά≫ ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2022 (07/02/2022), ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:30,
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 98 “Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων”
σύμφωνα με το οποίο αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
το γεγονός ότι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 31η
Ιανουαρίου 2022 (31/01/2022) ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20 δεν υπεβλήθη καμία
προσφορά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α
185650),
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το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο τροποποίηση των όρων της
διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου: “Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ"

(α.μ.

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

65/2021),

προϋπολογισμού

4.422.000,00€

κατά είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακές ημέρες,

προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας υποβολής προσφορών.
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
28η Φεβρουαρίου 2022 (28/02/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20 και ως νέα
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

του (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά

Συμμετοχής≫ και του (υπο)φακέλου ≪Τεχνική Προσφορά≫ ορίζεται η 4η Μαρτίου 2022
(04/03/2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με ΑΔΑΜ: 21PROC009885407
σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση του Σώματος θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία” και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 185650).

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του
Ν.4623/2019 και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής
Αποφάσισε Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: “Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή
αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" (α.μ. 65/2021),
προϋπολογισμού 4.422.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% κατά είκοσι οκτώ
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(28) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της αρχικής
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών.
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
28η Φεβρουαρίου 2022 (28/02/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20 και ως νέα
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

του (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά

Συμμετοχής≫ και του (υπο)φακέλου ≪Τεχνική Προσφορά≫ ορίζεται η 4η Μαρτίου 2022
(04/03/2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με ΑΔΑΜ: 21PROC009885407
σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση του Σώματος θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας
“Επικοινωνία” και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής καθώς και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 185650).
Ο Δ.Σ.της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Βαρλάς Γ. απέχει της ψηφοφορίας.

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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