18PROC003957314 2018-11-06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ :49

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης : 315
Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών-αποσφράγισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για έργο Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας»
Στην Ιεράπετρα σήμερα, στις 6 του μήνα Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 8.30πμ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή μετά από τη με αριθμ. πρωτ.
Οικ.12452/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
Χριστόφορος Σουραβλής
Μάνος Λουτσέτης
Μιχ. Μαχαιράς
Ανδρέας Παπαδοπετράκης(αν. μέλος)
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη
Μιχαήλ Βιαννιτάκης
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αρετή Μαριδάκη δημοτικός
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης είπε ότι σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ορίζονται τα εξής:
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που
προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το
οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και
να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά στη
παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης για το έργο
Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας για τεχνικούς λόγους.
Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αποδέχθηκαν την πρόταση του προέδρου ο οποίος στη
συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το εκτός
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ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αριθμό 12885/611-2018 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου μας στο οποίο αναφέρεται ότι η διαγωνιστική
διαδικασία για το έργο ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας(ηλεκτρονικός
διαγωνισμός) δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σήμερα 6-11-2018 λόγω τεχνικού
προβλήματος πρόσβασης του Δημοτικού καταστήματος στο διαδίκτυο ,σύμφωνα
με το με αριθμό 12881/2018 έγγραφο του τμήματος προγραμματισμού θα υπάρχει
διακοπή πρόσβασης στα δημοτικά κτίρια λόγω εργασιών της ΔΕΗ και παρακαλούμε
για την παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού που
αφορά στο παραπάνω έργο.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 των όρων της διακήρυξης που αναφέρονται στη με
αριθμό 260/2018 απόφαση μας και αφορά στον καθορισμό των όρων της
διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας»
αναφέρεται ότι :
«Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα
αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α)
3. Την εισήγηση της ΔΤΥ
4. Το με αριθμό 260/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υποβολής των
προσφορών για το έργο «Ανακαίνιση Γηροκομείου
Ιεράπετρας» ως εξής:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
1
προσφορών ορίζεται η 14-11-2018, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 12μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
ορίζεται η 21-11-2018 και ώρα 12μ.

1

των προσφορών
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 315 /2018.
Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε ως παρακάτω :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Αρετή Μαριδάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέας Παπαδοπετράκης
Μάνος Λουτσέτης
Μιχαήλ Βιαννιτάκης

