ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Μςτιλήνη, 12-06-2020
Απ. Ππωτ.: 16786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

ΘΔΜΑ: Ανακοίνωζη ζσεηικά με μεηάθεζη ημεπομηνιών λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών και
ημεπομηνίαρ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος έπγος
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ»
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι ζύμθωνα με ηην απ. 159/2020 απόθαζη Ο.Ε. Δήμος Μςηιλήνηρ έσοςν
μεηαηεθεί η πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών και ημεπομηνίαρ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ
ηων πποζθοπών ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος έπγος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» (ζςζηημικόρ απιθμόρ ΕΣΗΔΗΣ
90331) ωρ εξήρ:
- ημεπομηνία και ώπα λήξηρ τηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ των πποσυοπών : 29-06-2020,
ημέπα Γεςτέπα και ώπα 15:00 και
- ημεπομηνία και ώπα ηλεκτπονικήρ αποσυπάγισηρ των πποσυοπών : 03-07-2020, ημέπα
Παπασκεςή και ώπα 10:00.

Η AN. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 159/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 19/10-6-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑ : Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και
ώρα 13:45 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μυτιλήνης, μετά από την υπ’ αριθμ. 16051/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9)
μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος
3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος
5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος
2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος
4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.
Σχετικά με το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος
Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. 15960/5-6-2020 εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με τη μετάθεση της
ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», η οποία έχει ως κάτωθι :
«ΘΕΜΑ

: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

ΣΧΕΤ. : 1)
2)

Η αρ. 139/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
Το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο του υπουργείου Ψηφιακής Διακηβέρνησης με θέμα
«Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ
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Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση (2 σχετικό), που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και
με την οποία μας γνωστοποιείται ότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για το
διάστημα από Παρασκευή 12-06-2020 έως και τη Δευτέρα 22-06-2020θα και ως εκ τούτου καταληκτικές
ημερομηνίες διαδικασιών που έχουν ήδη καθορισθεί για αυτό το διάστημα, θα πρέπει να μετατεθούν με σχετική
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 90331), προϋπολογισμού 180.996,48 € με
ΦΠΑ, και έχουν οριστεί ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 22-06-2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26-062020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διενέργεια του διαγωνισμού, προτείνεται η
μετάθεση των ανωτέρω ημερομηνιών του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής :
- ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 29-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 και
- ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 03-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ακολούθησε ψηφοφορία,
κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπ’ όψη της:
α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής
Επιτροπής,
β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής,
γ) το με αρ. πρωτ. 14178/03-06-2020 έγγραφο του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ,
δ) την με αριθμ. 139/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης τευχών
δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,
ε) την με αριθμ. πρωτ. 15960/5-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα
Αποφασίζει
Εγκρίνει τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 90331), προϋπολογισμού 180.996,48
€ με ΦΠΑ, ως εξής :
α) Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών :
29-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
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β) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 03-072020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Κατσαβέλλης

