
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Χαλκίδα, 12/11/2020
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 530/2020

                                                               Από το Πρακτικό της έκτακτης δια περιφοράς 
51ης/2020 Συνεδρίασης            

                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στη Χαλκίδα, σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 14:00μ.μ.  ,  

στο Δημοτικό Κατάστημα επί  των οδών  Ληλαντίων και Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων

συνήλθε  σε  έκτακτη  δια  περιφοράς συνεδρίαση η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Χαλκιδέων,

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 35575/12-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου που γνωστοποιήθηκε

στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών

συνεπειών εμφάνισης  Κορωνοϊου  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του»

(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  αρ.   2  του  ν.  4682/2020 (Α΄76),  τις με  αρ.

18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ & το άρ.

75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Βάκα Ελένη, οριζόμενα

μέλη  οι  Αντιδήμαρχοι  Γουρνής  Βασίλειος  και  Παπαγεωργόπουλος  Νικόλαος-Παναγιώτης,

σύμφωνα  με  την  4073/2019 Απόφαση Δημάρχου  και  σε  εφαρμογή  του  άρθρου  2,  παρ.  1  του

Ν.4623/2019, τα  εκλεγόμενα μέλη της Ο.Ε. σύμφωνα με την  199/2019 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως

ισχύει.

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (άρθρο 43 παρ. 1 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75΄Α),

δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών  έλαβαν μέρος στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα παρακάτω

εννέα (9) μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βάκα Ελένη, Πρόεδρος - Δήμαρχος

2. Γουρνής Βασίλειος

3. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης 

4. Κώσταρος  Χαράλαμπος

5. Ρήγος Κωνσταντίνος
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6. Κεράτσας Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος

7. Μπαντούνας Γεώργιος

8. Καραμούζης Παναγιώτης-Σωτήριος

9. Κόρδης Δήμος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του  διεθνή

ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  υλικών  για  την

εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020” με τροποποίηση

του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού  της διακήρυξης».

  

       Η κα Πρόεδρος πριν από την έναρξη της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης ζήτησε από τα

μέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον της πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 παρ.

6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και ύστερα από την καταγραφή των απαντήσεων των μελών που

συμμετείχαν  στη  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  (μέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  ή  τηλεφώνου),  κρίθηκε ομόφωνα  ότι  τα  θέματα  που  εισάγονται  για  συζήτηση

δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση-συνεδρίαση. 

Ακολούθως τέθηκε υπόψη τους ηλεκτρονικά –με email  το υπ’ αρ. πρωτ.: 35569/12-11-2020

έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών το οποίο έχοντας υπόψη:

1.  την  υπ’ αριθμ.  443/2020  (ΑΔΑ:9ΒΘΟΩΗΑ-4ΜΞ)  πράξη  Ο.Ε.  του  Δήμου  Χαλκιδέων  περί

κατάρτισης όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, του διεθνή ανοικτού

ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  υλικών  για  την  εκτέλεση

ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων  έτους 2020”, με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  συνολικής

εκτιμώμενης αξίας 500,000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%  (ΑΔΑΜ:20PROC007492913 2020-10-16 )

2.  Το  με  ΑΔΑΜ  :  20PROC007493206  2020-10-16  Τυποποιημένο  έντυπο  Προκήρυξης  στην

Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε.

3.  Την  υπ’  αριθμ.  32382/16-10-2020  Διακήρυξη  Δημάρχου,  με  την  οποία  ορίστηκε  η  16η

Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του  διεθνή

ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση

ΑΔΑ: ΨΖΥΙΩΗΑ-8ΙΣ





ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων  έτους 2020”

4.  το με αρ. Πρωτ. 35569/12-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Διαγωνισμών της

Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  στο  οποίο  περιέχονται  σημαντικές  συμπληρωματικές

πληροφορίες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, καθώς και αίτημα για παράταση

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δέκα οκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες,

το  οποίο  θα  αναρτηθεί  αυθημερόν  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού  (Α/Α  100477

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

5.  την  Παραλαβή  Γνωστοποίησης  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Διορθωτικής  Προκήρυξης,  που

απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε., ως προς την παράταση της προθεσμίας

παραλαβής προσφορών,

6. Τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει,

7. Το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

       Α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού

ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  υλικών  για  την  εκτέλεση

ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων  έτους 2020”, με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προκειμένου όλοι

οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

2.1.3 της οικείας διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά την τροποποίηση της συνολικής

εκτιμώμενης αξίας  των υποπρομήθεια υλικών στο ορθό ποσό των 417.372,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

24% και η οποία ορίζεται σε  δέκα οκτώ (18)  ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την

επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών 16.00μμ.

Η τροποποίηση αυτή προκύπτει, καθώς εκ παραδρομής, στην υπ’ αρ. 443/2020 ΑΟΕ  αναγραφόταν

το  ποσό  των  500.000,00  ευρώ  ως  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  διακήρυξης,  έχοντας
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συμπεριλάβει και το ποσό της μίσθωσης  μηχανημάτων και των απρόβλεπτων δαπανών 15%.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2020,

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16.00 μ.μ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη

νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Επισημαίνεται  ότι,  κατόπιν  παράτασης  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,

παρατείνεται  αντίστοιχα,  κατά  δέκα  οκτώ  (18)  ημερολογιακές  ημέρες,  ο  χρόνος  ισχύος  των

προσφορών (παρ. 2.3.6 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής (παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως άνω διαδικασία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΔΑΜ:20PROC007492913 2020-10-16 Διακήρυξης.

Β. Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια

επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

● Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  https://diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον ηλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 100477 συστημικού Διαγωνισμού στο Εθνικό

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

●  Περίληψη  υπό  της  μορφής  ανακοίνωσης  της  παρούσας  να  δημοσιευθεί  στις  εφημερίδες,

«Ευβοϊκό Τύπο», «Καθημερινή Εύβοια» και «Προοδευτική Εύβοια».

● Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού ( διακήρυξη – μελέτη – και λοιπά τεύχη διαγωνισμού ) θα είναι

στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων http ://

www. dimoschalkideon. gr /

 ...............................................................................................................................................................

   Η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  καταγραφή  των  απαντήσεων  των  μελών  που

συμμετείχαν  στη  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  (μέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  ή  τηλεφώνου),  ψηφίζοντας  κατά  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Καραμούζης

Παναγιώτης-Σωτήριος και Κόρδης Δήμος και έχοντας υπόψη:

-  τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 40

παρ. 1 εδαφ. στ. περ. i του Ν. 4735/2020. 

-  τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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-  την  υπ’  αριθμ.  443/2020  (ΑΔΑ:9ΒΘΟΩΗΑ-4ΜΞ)  ΑΟΕ  για  την  έγκριση  των  τεχνικών

προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.

-  την υπ’ αριθμ. 32382/16-10-2020 Διακήρυξη Δημάρχου

- το με αρ.  Πρωτ.  35569/12-11-2020 έγγραφο του Τμήματος  Προμηθειών & Διαγωνισμών  της

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  Την  παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  διεθνή  ανοικτού

ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  υλικών  για  την  εκτέλεση

ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων  έτους 2020”, με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προκειμένου όλοι

οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

2.1.3 της οικείας διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά την τροποποίηση της συνολικής

εκτιμώμενης αξίας  των υποπρομήθεια υλικών στο ορθό ποσό των 417.372,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

24% και η οποία ορίζεται σε  δέκα οκτώ (18)  ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την

επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών 16.00μμ.

Η τροποποίηση αυτή προκύπτει, καθώς εκ παραδρομής, στην υπ’ αρ. 443/2020 ΑΟΕ  αναγραφόταν

το  ποσό  των  500.000,00  ευρώ  ως  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  διακήρυξης,  έχοντας

συμπεριλάβει και το ποσό της μίσθωσης  μηχανημάτων και των απρόβλεπτων δαπανών 15%.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2020,

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16.00 μ.μ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη

νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Επισημαίνεται  ότι,  κατόπιν  παράτασης  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,

παρατείνεται  αντίστοιχα,  κατά  δέκα  οκτώ  (18)  ημερολογιακές  ημέρες,  ο  χρόνος  ισχύος  των

προσφορών (παρ. 2.3.6 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής (παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως άνω διαδικασία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΔΑΜ:20PROC007492913 2020-10-16 Διακήρυξης.

Β. Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια
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επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

●  Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  https://diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον ηλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 100477 συστημικού Διαγωνισμού στο Εθνικό

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

●  Περίληψη  υπό  της  μορφής  ανακοίνωσης  της  παρούσας  να  δημοσιευθεί  στις  εφημερίδες,

«Ευβοϊκό Τύπο», «Καθημερινή Εύβοια» και «Προοδευτική Εύβοια».

● Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού ( διακήρυξη – μελέτη – και λοιπά τεύχη διαγωνισμού ) θα είναι

στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων http ://

www. dimoschalkideon. gr /

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

 Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
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