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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2019 της  κατεπείγουσας συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:   Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Ανάπλαση πάρκου
Δημοκρατίας»  του  Δήμου  Πρέβεζας  μέσω  του  εθνικού  συστήματος  ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων.

   Στην Πρέβεζα, σήμερα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή

Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.2943/11-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.   Πανταζής Νικόλαος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3.   Κωστούλας Βασίλειος
      4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      6.  Κακιούζης Χαράλαμπος

   

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά , δημοτικό υπάλληλο.      

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.34/2019 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον  προκειμένου να ενημερωθούν
άμεσα οι συμμετέχοντες και να μην καθυστερήσει περαιτέρω ο διαγωνισμός.
  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο θέμα,  παρουσίασε  την εισήγηση   της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών ,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:  

  «..Ο Δήμος Πρέβεζας με την 1059/18-01-2019 διακήρυξη, δημοπρατεί με ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων το έργο
«Ανάπλαση  πάρκου Δημοκρατίας»,  με  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των
προσφορών  την  Δευτέρα  18-02-2019  και  ημερομηνία  αποσφράγισης  προσφορών  την
Παρασκευή 22-02-2019.  To EΣΗΔΗΣ με σχετική ανακοίνωση στην  ιστοσελίδα του ενημέρωσε
τους φορείς,  ότι  την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός
λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους
αναβάθμισης  και  συντήρησης.  Για  το  λόγο  αυτό,  οι  αναθέτουσες  αρχές  δεν  θα  πρέπει  να
καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την Δευτέρα 18/02/2019,
διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών,
ημερομηνίες  αποσφράγισης  προσφορών,  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  υποβολή
ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων κλπ.  Εφόσον έχουν  ήδη
καθοριστεί  διαδικασίες διαγωνισμών για  το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει  αυτές να
μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών. Προκειμένου

ΑΔΑ: 6Ω5ΨΩΞΧ-Β93



να ενημερωθούν άμεσα οι συμμετέχοντες και να μην καθυστερήσει περαιτέρω ο διαγωνισμός
ζητούμε την εισαγωγή του θέματος ως κατεπείγον στην Οικονομική Επιτροπή

           Έχοντας υπόψη 
1. Την αρ.13/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2. Την 1059/18-01-2019 περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του έργου

Εισηγούμαστε

Την μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού ως εξής :
α)  ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  22-02-
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ.
β) ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28-02-2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ..…».   

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Εγκρίνει την  μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού ως εξής :

α) ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-02-
    2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
β) ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28-02-2019,  
    ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

        
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  35/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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