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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 16/09-07-2019
Αριθ.Αποφ. 147/2019
ΘΕΜΑ: Περί παράτασης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών
υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1 προσθήκη
τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την 09-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9029/05-07-2019 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 επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(πρόεδρος)

Χριστάκος Σταύρος

2) Κόκκορης Παναγιώτης
3) Κολλιάκος Ιωάννης
4) Καλογερίνης Ηλίας
5) Σουρλάς Ιωάννης
6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
 Την αριθ. 76/2019 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίσαμε του όρους ανοικτής
διαδικασίας

του έργου

με τίτλο

{ Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών

υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1
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προσθήκη

τριτοβάθμιας

επεξεργασίας

ΕΕΛ

Μολάων

}συνολικού

προϋπολογισμού 1.023.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
 Την υπ. αριθμ 7374/4-6-2019 Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση βασικών
περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας
Υποέργο 1 Επέκταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων»
 Τα υπ. αριθ. πρωτ. 9004/5-7-2019 & 9013/5-7-2019 αιτήματα που τέθηκαν για
παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό λόγω
των δυσκολιών – καθυστερήσεων που αντιμετώπισαν στην

σύνταξη των

προσφορών εξαιτίας των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 Την από 03-07-2019 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Τεχνικών έργων &
μελετών του Δήμου η οποία αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ. αριθμ. 76/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Την υπ. αριθμ 7374/4-6-2019 Διακήρυξη του έργου Βελτίωση βασικών
περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας
Υποέργο 1 Επέκταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων
3. Το δημοσιευμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 83060
με λήξη παραλαβής προσφορών την 19η Ιουλίου 2019
4. Τα ερωτήματα που τέθηκαν για τον ανωτέρω διαγωνισμό

και τα οποία είναι

σημαντικά για την ομαλή εξέλιξη που διαγωνισμού
5. Τα υπ. αριθμ 9004/5-7-2019 & 9013/5-7-2019 αιτήματα που τέθηκαν

για

παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό λόγο
των δυσκολιών – καθυστερήσεων που αντιμετώπισαν στην

σύνταξη των

προσφορών εξαιτίας των βουλευτικών εκλογών
6. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία

των

προσφορών

(συλλογή

προσφορών

από

προμηθευτές,

μελετητές κλπ)
7. Το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στις
αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν την προθεσμία του διαγωνισμού
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την παράταση προθεσμίας προσφορών του υπ.
αριθμ 83060 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2019
και ώρα 15:00 μ.μ και ημερομηνία αποσφράγισης την 5η Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00
π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει περί
παράτασης ή μη υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών
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επεξεργασίας

των

λυμάτων

Δήμου

Μονεμβασίας-Υποέργο

1

προσθήκη

τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων}.
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Κόκκορης Παναγιώτης καταψηφίζει τη ανωτέρω
παράταση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις λεκτικές απειλές που δέχθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη οι οποίες του έχουν προκαλέσει φόβο.
Το μέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την ανωτέρω
απόφαση διότι θεωρεί ότι θα πρέπει όλα τα έργα-μελέτες να εκτελούνται από κρατικό
φορέα ή από τον ίδιο το Δήμο, και όχι να εκτελούνται από εργολάβους.
Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθ. 76/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 8210/21-6-2019 (19PROC005146413) διακήρυξη του
διαγωνισμού.
3. Την από 03-07-2019 εισήγηση –γνωμοδότηση της προϊσταμένης του τμήματος
Τεχνικών έργων & μελετών του Δήμου
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 106 παρ. 3 και 221 παρ. 1ε του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/88-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη παράταση υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών
επεξεργασίας

των

λυμάτων

τριτοβάθμιας επεξεργασίας

Δήμου

Μονεμβασίας-Υποέργο

ΕΕΛ Μολάων}

1

προσθήκη

και συγκεκριμένα την παράταση

προθεσμίας προσφορών του υπ. αριθμ 83060 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με καταληκτική
ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ και ημερομηνία αποσφράγισης την
5η Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS MAVROMICHALIS
Ημερομηνία: 2019.07.11 11:01:12 EEST

4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

