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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 18ο/29-07-2019 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου
Θέμα: 1o[ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ]
Απόφαση: 82η/2019
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης ηλεκτρονικής
αποσφράγισης προσφορών μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της “Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 5
παιδικών χαρών του Δήμου Διδυμοτείχου” (αριθ.6951/12-7-2019 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005264660).
Στο Διδυμότειχο σήμερα την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Διδυμοτείχου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διδυμοτείχου, ύστερα
από την αριθ. 18/25-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κυρούδη Μαρία.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος

2. Κελεσίδης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σλαβούδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουρλουμένου Δέσποινα, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Σιαλάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επειδή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος ενημερώθηκε, από το Γραφείο Προμηθειών του Οικονομικού Τμήματος του
Δήμου, για Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την από 297-2019 Πιστοποίηση της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, ζήτησε από τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής την εισαγωγή και συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του θέματος “Μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της “Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 5
παιδικών χαρών του Δήμου Διδυμοτείχου”, ως επείγον, επειδή είναι σε εξέλιξη ο παραπάνω ηλεκτρονικός
διαγωνισμός.
Η Οικονομική Επιτροπή δέχθηκε ομόφωνα την εισαγωγή και συζήτηση του θέματος, ως επείγον και στη
συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, ύστερα από την από 29-7-2019 Πιστοποίηση της Δ/νσης Διαχείρισης,
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, μας ενημέρωσε για την Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από το Σάββατο 27/07/2019 και ώρα 09:00 έως τη Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 13:00.

ΑΔΑ: 6ΝΣΠΩ9Τ-50Ξ

Επειδή είναι σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
“Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 5 παιδικών χαρών του Δήμου Διδυμοτείχου” με αριθμό
διακήρυξης 6951/12-7-2019 και ΑΔΑΜ: 19PROC005264660 και καταληκτική ημερομηνία την 28/7/2019 και ώρα
15:00, εισηγούνται την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού καθώς
και της επακόλουθης ημερομηνίας αποσφράγισης, σύμφωνα με το άρθρο 37παρ. 4 του Ν.4412/16, λόγω της
τεχνικής αδυναμίας που προέκυψε, μέχρι και την Παρασκευή 2/8/2019 και ώρα 15:00 και νέα ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών την Πέμπτη 8/8/2019 και ώρα 10:30.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις μετά από
διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της “Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 5 παιδικών χαρών του Δήμου
Διδυμοτείχου” για την Παρασκευή 2-8-2019 και ώρα 15:00 και της επακόλουθης ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών για την Πέμπτη 8-8-2019 και ώρα 10:30, για την ομαλή διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισμού,
για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2019
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν
υπογραφές
Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 30 – 7 – 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μ. Α. Δ.

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

