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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2018

    Στα Ψαχνά  Ευβοίας, σήμερα την 2η  του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη   και   ώρα 09 : 00 π. μ  , η Οικονομική  Επιτροπή του
Δήμου  Διρφύων  –  Μεσσαπίων,  συνήλθε  σε  δημόσια  έκτακτη   κατεπείγουσα
Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την  αριθμ.   πρωτ. 13156 /2 -
10 - 2018 έγγραφη  πρόσκληση του προέδρου αυτής , που τοιχοκολλήθηκε στον
ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στα  Μέλη  αυτής  ,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852 / 2010  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα  θέματα της ημερήσιας Διάταξης: 
  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.  Ήτοι:
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1).  ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   
2).  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                   
3).  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4).  ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
5).  ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
6).  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
7).  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                            
   Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του Δήμου Δεσποτοπούλου
Παρασκευή ,  για την τήρηση των πρακτικών. 
  Η  επιτροπή,  ομόφωνα  ,  αποφάσισε  για  το  κατεπείγον  και  έκτακτο  της
συνεδρίασης , λόγω  της αναγκαιότητας  παράτασης προθεσμίας για την υποβολή
προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
για το εν θέματι  έργο, λόγω προβλήματος στην συμπλήρωση του εντύπου της
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  .
   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω
το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: 6ΗΤΩΩ92-ΛΑΨ



ΘΕΜΑ 1ο                                                                                                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 222/ 2018
« Περί παράτασης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄Βελτίωση
παιδικών χαρών Δήμου Διρφύων  - Μεσσαπίων , πλην Τ.Κ Μακρυκάπας΄΄
».
   Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου  ως
ακολούθως:
  Με την παρούσα εισηγούμεθα την παράταση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  του  έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΡΦΥΩΝ  –
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ». 
  Συγκεκριμένα,   δεν δύνανται  οι  οικονομικοί φορείς  να υποβάλουν μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην οικονομική προσφορά και συγκεκριμένα
στην  δεύτερη  ομάδα  εργασιών  ποσοστό  έκπτωσης  αριθμητικά  και  ολογράφως
λόγω εσφαλμένης καταχώρησης της. 
Μετά τα ανωτέρω και βάσει του άρθρου 18 της με αρ. πρωτ. 11427/03-09-2018
Διακήρυξης  αιτούμεθα  την  αναβολή  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών  για  την  Δευτέρα  08-10-2018   και  ακολούθως  της  ημερομηνίας
αποσφράγισης για την Πέμπτη 11-10-2018.
 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥΠ 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ3/Α

O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μ.Sc.

ΠΕ5/A

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας , την υπ’ αριθμ. 188/2018 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής, την υπ’
αριθμ. 11427/3-9-2018 Διακήρυξη Δημάρχου,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1).  Εγκρίνει  και  χορηγεί  παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών  από  την  Δευτέρα  2-10-2018  για  την  Δευτέρα  8-10-2018   και
ακολούθως χορηγεί παράταση και ορίζει νέα  ημερομηνίας αποσφράγισης για την
Πέμπτη 11-10-2018, σύμφωνα με το άρθρο 18 της αριθμ. πρωτ. 11427/3-9-2018
Διακήρυξης Δημάρχου και την αριθμ. 188/2018 Απόφαση Ο.Ε. 
2). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 188 / 2018 Απόφαση Ο.Ε. 
      Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. Αριθμό 222/ 2018     
   Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως
κατωτέρω:
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                     1). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ                                    2). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                     3). ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                     4). ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                     5). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                     6). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Δεσποτοπούλου Παρασκευή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ψαχνά, 2 / 10 / 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
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