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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   154/2021

ΘΕΜΑ  1ο : Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας παραλαβής
  μοναδικό       προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
                  την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου
                  ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο Στάδιο
                  "Χ. ΘΩΔΗΣ"  και ορισμού νέας ημερομηνίας λήξης διαγωνισμού
                   (27/2020 μελ.).                     

Στο Λουτράκι σήμερα την  21η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 (χρόνος έναρξης) έως 12:30 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε  έκτακτη,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
7656/21-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος.
Μη συμμετέχοντες: ουδείς

Δεν  συμμετείχαν  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι  το Σώμα καλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης
"Λήψη  απόφασης  περί  παράτασης  της  προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών  του
ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση
υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του
ταρτάν στο Στάδιο "Χ. ΘΩΔΗΣ"  και ορισμού νέας ημερομηνίας λήξης διαγωνισμού
(27/2020 μελ.)",  για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, κατόπιν των αιτημάτων,
περί  παροχής  διευκρινίσεων,  που  υποβλήθηκαν  από  υποψήφιους   οικονομικούς
φορείς.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  κατά  πλειοψηφία  (μειοψηφούντος  του  κ.
Σταυρόπουλου)  αποφάσισε  ότι  καλώς  συνεδριάζει  έκτακτα,  αποφαινόμενη  για  το
κατεπείγον  του  θέματος,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  παρ.6  του  Ν.
3582/2010.
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Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. H υπ' αριθ. 88/06-04-2021 (ΑΔΑ:96ΖΒΩΛ3-ΤΘΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίθηκαν
α) ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του
γηπέδου  ποδοσφαίρου  και  της  συνθετικής  επιφάνειας  του  ταρτάν  στο  στάδιο  "Χ.
ΘΩΔΗΣ",  κατόπιν  διεξαγωγής  ανοικτού,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  ο  οποίος  θα
διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  μόνο βάσει  τιμής,  για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω προμήθειας,  και  για
χρονικό  διάστημα  έξι  (6)  μηνών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σχετικής
σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #614.668,00# €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 
β) οι  τεχνικές  προδιαγραφές της  υπ’ αριθ.  27/2021 μελέτης  της  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και  Υπηρεσιών Δόμησης με  τίτλο  "Προμήθεια  και  τοποθέτηση  υλικών
αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν
στο στάδιο Χ. ΘΩΔΗΣ", καθώς και οι όροι του εν λόγω διαγωνισμού, με καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 23η/05/2021 και ώρα 23:55.
2. Τα από 13-05-2021 αιτήματα  υποψήφιων οικονομικών φορέων,  περί  παροχής
διευκρινίσεων,  που  εμπρόθεσμα  υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά  στην  πλατφόρμα  του
ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η από 20-05-2021  εισήγηση της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  και  Υπηρεσιών
Δόμησης,  με  την  οποία  ζητά  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  την  παράταση  της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για επτά (7) ημέρες, και συγκεκριμένα με
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 30η/05/2021 και ώρα 23:55,
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της
υπ' αριθ. 5515/2021 Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου)   

 

Εγκρίνει την  παράταση  της  προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών  του  ανοικτού,
δημόσιου,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  υλικών
αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν
στο Στάδιο "Χ. ΘΩΔΗΣ" (27/2020 μελ.),  ορίζοντας ως νέα  καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής  των  προσφορών  από  τους  υποψήφιους  οικονομικούς  φορείς  την
30η/05/2021 και  ώρα  23:55, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της υπ'  αριθ. 5515/2021
Διακήρυξης και την από 20-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υ.Δ.    

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   154/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                          
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                     ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

                                                                              ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
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