
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χαλκίδα, 26/04/2021
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 132/2021
                                                               Από το Πρακτικό της έκτακτης δια περιφοράς 

17ης/2021 Συνεδρίασης          
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στη Χαλκίδα, σήμερα, Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και από ώρα 14:00μμ έως 14:30μμ

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

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ή  τηλεφώνου,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  Πρωτ. 12653/26-04-2021

πρόσκληση της Προέδρου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 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) β) την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 16320/13.3.2021 ΚΥΑ (Β΄996), γ) την

35η Εγκύκλιο  με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ /Φ.69/148/οικ.4600 του ΥΠ.ΕΣ.  δ) την 36η Εγκύκλιο με αρ.

πρωτ.  ΔΙΔΑΔ /Φ.69/149/οικ.5132 του ΥΠ.ΕΣ ε)την με  αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/03.04.2021 ΚΥΑ

(Β΄1308) στ) την με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/17.04.2021 ΚΥΑ (Β΄1558)   και το άρθρο 75, παρ. 6 του

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 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,

Γεωργουδάκη Αργυρώ.

 Αφού διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  (άρθρο  184 παρ.  1  του  ν.  4635/2019),  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 
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4. Κώσταρος  Χαράλαμπος

5. Ρήγος Κωνσταντίνος

6. Κεράτσας Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος

7. Μπαντούνας Γεώργιος

8. Καραμούζης Παναγιώτης-Σωτήριος

9. Κόρδης Δήμος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  <Περί  έγκρισης  παράτασης  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  τις

υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων,

προϋπολογισμού 99.094,10 ευρώ με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 01-06-2021 έως 20-08-2021

(ΑΟΕ 119/2021)>

 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  το  θέμα  που  εισάγεται  για  συζήτηση

δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση-συνεδρίαση. 

Ακολούθως  τέθηκε  υπόψη  τους  ηλεκτρονικά  –με  e-mail  το με  ημερομηνία  26-04-2021

έγγραφο  του   Τμήματος  Προμηθειών  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου

Χαλκιδέων  με  θέμα «Περί  έγκρισης  παράτασης  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  τις

υπηρεσίες  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  των  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

προϋπολογισμού  99.094,10  ευρώ  με  ΦΠΑ για  το  χρονικό  διάστημα  01-06-2021  έως  20-08-

2021(ΑΟΕ 119/2021)» το οποίο έχει ως  κάτωθι:

        «Εκ παραδρομής ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Κυριακή 2-

5-2021, η οποία είναι αργία. Βάσει του Αστικού Κώδικα, όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό

Διάταγμα 456/1984, απαιτείται η προθεσμία να παρατείνεται μέχρι την επομένη πρώτη εργάσιμη

ημέρα. 

Παρακαλούμε  για  την  έγκριση  της  παράτασης  του  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  τις

υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων (ΑΟΕ
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119/2021) με καταληκτική ημερομηνίας προσφορών την Τετάρτη 5-5-2021, λαμβάνοντας υπόψη

ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  η υποχρεωτική αργία της

1ης Μαΐου 2021 μετατίθεται για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021».

..........................................................................................................................................................…..

      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) και έχοντας υπόψη:

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει  την  παράταση  του  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  τις  υπηρεσίες

ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων (ΑΟΕ 119/2021)

με καταληκτική ημερομηνίας προσφορών την Τετάρτη 5-5-2021.

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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