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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  34/21-08-2017
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παράταση  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής προσφορών
που  αφορούν  τον  Ηλεκτρονικό
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την
Προμήθεια  και  Τοποθέτηση
Συνθετικού  Χλοοτάπητα  στο  Γήπεδο
Τ.Κ. Κληματιάς». 

        Στην  Ελεούσα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  στις  21η  του  μήνα
Αυγούστου  του  έτους  2017,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  15.00  μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ζίτσας,  ύστερα από την 12455/21-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του
Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας,  αφού  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  επτά(7)  μέλη  και
συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Μαλισσόβας Παναγιώτης
3. Γκουγιάννος Ευάγγελος
4. Βότσικας Αλκιβιάδης
5. Μάστακας Θωμάς
6. Γκαραλέας Δημήτριος
7. Βούζας Χρυσόστομος

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρου Αγγελική για την τήρηση
των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε
την  ύπαρξη  της  απαρτίας,  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να
αποφανθούν για το κατεπείγον ή μη του θέματος της ημερήσιας διάταξης καθώς και
της σχετικής πρόσκλησης στο σύνολό της.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το καπεπείγον του θέματος της 
ημερήσιας διάταξης καθώς και της σχετικής πρόσκλησης στο σύνολό της , λόγω 
λήξης στις 24-08-2017 προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανωτέρω 
διαγωνισμού και για να διασφαλιστεί η νομιμοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης 
των υποψηφίων οικονομικών φορέων καθώς και για να διατεθεί σε αυτούς επαρκής 
χρόνος για την σύνταξη των προσφορών τους.

Στη  συνέχεια  ο   Πρόεδρος  της  Ο.Ε.,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης
εισηγούμενος  το  1o θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:   
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου με το από
21-08-2017 έγγραφό της μας κάνει γνωστά τα κάτωθι: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

                      Ελεούσα, 21/08/2017 
                                       

Ταχ. Δ/νση : Λ. Πασσαρώνος 1, 
Τ.Κ 45 445 Ιωάννινα

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ζίτσας
 

Πληροφορίες : Στάθης Σταύρος
Τηλέφωνο : 26533 60040
Fax 
E-mail

:
:
 

26510 62794
sstathis@zitsa.gov.gr

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Την με αριθμό  231/17-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ζίτσας,  έγκρισης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμού  των  όρων  της
Διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Κληματιάς» του Δήμου Ζίτσας.

2. Τον  Ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις   Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ»  και  ειδικότερα  τις
διατάξεις του άρθρου 121 παράγρ. 5  όπου ορίζεται ρητά: «..[...] 5. Οι αναθέτουσες
αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων  πληροφοριών  για  την  κατάρτιση  των  προσφορών  στις  ακόλουθες
περιπτώσεις:  α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.  β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
[...]».

3. Το  ηλεκτρονικό  αίτημα  παροχής  διευκρινίσεων  της  εταιρείας
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ  Ε.Δ.Ε.,  το  οποίο  υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  14-08-2017,
έλαβε  τον  12344/17-08-2017 αριθμό  πρωτοκόλλου  του  Δήμου  Ζίτσας  και
διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να απαντηθεί,  με θέμα:
«Αίτημα Διευκρινίσεων» για τη Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ.: 10959/12-07-2017
με  αριθμό  συστήματος  στο  ΕΣΗΔΗΣ:  44520,  για  τον  “Δημόσιο  Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για  την  «Προμήθεια  και  Τοποθέτηση Συνθετικού
Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Τ.Κ. Κληματιάς»’’.

4. Το γεγονός ότι ο όγκος των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν ήταν σημαντικά μεγάλος,
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεν μπόρεσε να παρέχει εγκαίρως τις ανάλογες
απαντήσεις, οι οποίες και δεν έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και σήμερα (21-
08-2017)  προκειμένου  να  λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών,  οι
οποίες ζητήθηκαν έγκαιρα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

5. Το γεγονός ότι σε στις 24-08-2017 λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών του
ανωτέρω  διαγωνισμού  και  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  νομιμοποίηση  της
διαδικασίας  ενημέρωσης των υποψήφιων οικονομικών φορέων και να διατεθεί σε
αυτούς  επαρκής  χρόνος  για  τη  σύνταξη  των  προσφορών,  κρίνεται  σκόπιμο  να
ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή περί παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας της υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
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Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται

στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με

Την  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών,  χωρίς  καμία
τροποποίηση  των  όρων  της  Διακήρυξης  10959/12-07-2017,   για  τον  “Δημόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού
Χλοοτάπητα  στο  Γήπεδο  Τ.Κ.  Κληματιάς»’’,  και  κατά  συνέπεια  και  παράτασης
υποβολής  προσφορών  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  δυνάμει  του
άρθρου 121, παρ. 5, περ, α του Ν. 4412/2016, για όλους τους παραπάνω λόγους, ως
εξής: 

KΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

24-08-2017
ώρα 15:00

30-08-2017
ώρα 11:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ:

28-08-2017
ώρα 15:00

01-09-2017
ώρα 11:00

Εσωτερική Διανομή
1. Αρχείο
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  Δ. Ζίτσας.

Η Διευθύντρια
κ.α.α

Στάθης Σταύρος
Ηλεκ/γος Μηχανικός

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και την από 21-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό
για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο
Τ.Κ. Κληματιάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, δυνάμει του
άρθρου 121, παρ. 5, περ, α του Ν. 4412/2016, για όλους τους παραπάνω
λόγους
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2. Ορίζεται  νέα  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  χωρίς  καμιά
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ως ακολούθως :

KΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28-08-2017
ώρα 15:00

01-09-2017
ώρα 11:00

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  266/2017

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                         
         ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                  Σταύρου Αγγελική       Ακολ.Υπογραφές
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