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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 28/2-7-2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Αναστολή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου για
ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις - εκμισθώσεις
ακινήτων λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα
15:00  μ.μ.,  συνήλθε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Λέσβου, μετά από την υπ’ αριθμ. 40851/2-7-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, που
επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  της,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν.  3852/10,  με  τη
διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι
μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ
65/Α΄/28-6-2015) δεν είναι εφικτή η έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τις
τράπεζες, οπότε όλοι οι τρέχοντες διαγωνισμοί του Δήμου Λέσβου θα πρέπει άμεσα να
αναβληθούν, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9)
μέλη της παρόντα ήταν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
8.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
9.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος

Ουδείς

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Χριστοφαρής Ευστράτιος.

Εισηγούμενος  το  1ο και  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  –
Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  ανακοινώνει  στο  Σώμα  ότι  μετά  την  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου για τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65/Α΄/28-6-2015) καθώς δεν
είναι εφικτή η έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τις τράπεζες, με τις υπ’
αριθμ. 505/2015 και 506/2015 αποφάσεις της ενέκρινε εισηγήσεις των υπηρεσιών του
Δήμου για κανονική διεξαγωγή των δημοπρασιών είτε για την ανάθεση προμηθειών είτε
για  την  μίσθωση  ή  εκμίσθωση  ακινήτων  του  Δήμου,  δεχόμενη  σε  περίπτωση  μη
προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση (Ν. 1599/1986) και να δηλώνουν ότι θα την προσκομίσουν αμέσως μετά την λήξη
της αργίας των τραπεζών.

Ωστόσο,  όπως  προκύπτει  και  από  την  από  2-7-2015  γνωμοδότηση  της  ειδικής
συνεργάτιδας  του  Δήμου  σε  νομικά  θέματα  Μαρίας  Ταμτάμη,  πριν  τη  ρύθμιση  του
ζητήματος με Νόμο, όπως έχει ανακοινωθεί σχετικά από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα
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συμβεί, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δε μπορεί να προσκομιστεί εκ των υστέρων
οπότε οι διαγωνισμοί δε θα είναι σύννομοι, επομένως θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

Επίσης  με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  40839/2-7-2015  έγγραφο  του  Αντιδημάρχου
Ανάπτυξης,  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  &  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  κ.  Κ.
Κατσαρού,  και  ύστερα  από σχετικό  αίτημα της  ΠΕΣΕΔΕ και  της  ΠΕΔΜΕΔΕ Λέσβου,
ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η αναβολή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την
ανάθεση  έργων  του  Δήμου  έως  και  την  ομαλοποίηση  της  διενέργειας  τραπεζικών
συναλλαγών.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάκληση των υπ’ αριθμ. 505/2015
και  506/2015  αποφάσεων  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  την  λήψη  απόφασης  για
αναστολή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου.

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση, μετά την οποία

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δεχόμενη το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, δεδομένου ότι μετά την Πράξη

Νομοθετικού  Περιεχομένου  για  τραπεζική  αργία  βραχείας  διάρκειας  (ΦΕΚ 65/Α΄/28-6-
2015) δεν είναι εφικτή η έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τις τράπεζες,
οπότε  όλοι  οι  τρέχοντες  διαγωνισμοί  του  Δήμου  Λέσβου  θα  πρέπει  άμεσα  να
αναβληθούν, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών

και αφού έλαβε υπ’ όψη της:
α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες

και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.
4 του Ν. 3463/2006,

β) την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28-06-2015, τ.  Α΄)  που αφορά
στην «τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»,

γ) τις υπ’ αριθμ. 505/2015 και 506/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
δ) την από 2-7-2015 γνωμοδότηση της ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου σε νομικά

θέματα Μαρίας Ταμτάμη,
ε)  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  40839/2-7-2015  έγγραφο  του  Αντιδημάρχου  Ανάπτυξης,

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανακαλεί τις υπ’ αριθμ. 505/2015 και 506/2015 αποφάσεις της και αναστέλλει λόγω
της  τραπεζικής  αργίας  βραχείας  διάρκειας  που  επιβλήθηκε  με  πράξη  νομοθετικού
περιεχομένου όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες του Δήμου Λέσβου για ανάθεση έργων,
μελετών,  προμηθειών  εργασιών  και  για  μισθώσεις  -  εκμισθώσεις  ακινήτων  μέχρι  να
καταστεί εφικτή η έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΑ: 99ΓΠΩΛΦ-ΗΩΛ


	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

		2015-07-02T22:18:51+0300
	Athens




