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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
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ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.6/2019
                     ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 18/2019

Θέμα  1o:  «Μετάθεση  ημερομηνίας  αποσφράγισης  φακέλου  δικαιολογητικών-

τεχνικών προσφορών».

Σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 11.00΄,

η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Ύδρας  συνήλθε  σε  δημόσια  έκτακτη

συνεδρίαση στο Δήμο Ύδρας με την υπ’ αριθ. 247/2019 από 11 Φεβρουαρίου  2019

πρόσκληση που επιδόθηκε  σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.75

του Ν. 3852/2010  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα. 
Πριν από την έναρξη τις συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών ήταν παρόντα  τέσσερα (4).

Παρόντες Απόντες
Κουκουδάκης Γεώργιος Ράππας Παναγιώτης
Καραμήτσος Εμμανουήλ Μαρκαντώνης Παναγιώτης
Μαραγκού Αικατερίνη Λούλου Λουκία
Μπελεγρής Ιωάννης

 

Η υπάλληλος του  Δήμου Δηλαβέρη Σταματίνα  παραβρέθηκε για την τήρηση

των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των μελών τα εξής :
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Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  4042/31-12-2018  διακήρυξη  του  Δήμου  Ύδρας
προκηρύχθηκε  ηλεκτρονικός  ανοικτός  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ». Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει λάβει αριθμό
συστήματος  στην  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ 69683  και  η  ως  άνω διακήρυξη  έχει
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004346974.

Καταληκτική ημερομηνία του ως άνω διαγωνισμού έχει ορισθεί η 11/2/2019 και
ώρα  15:00,  ενώ  ημερομηνία  αποσφράγισης  των  φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» η 15/2/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ: «Σας
ενημερώνουμε  ότι  την Παρασκευή  15/02/2019  από  ώρα  09:00  έως  18:00,  θα
τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες)
και  ΚΗΜΔΗΣ  για  λόγους  αναβάθμισης  και  συντήρησης.  Για  το  λόγο  αυτό,  οι
αναθέτουσες  αρχές  δεν  θα  πρέπει  να  καθορίζουν  για  το  διάστημα  από
την Παρασκευή  15/02/2019  έως  και  την  Δευτέρα  18/02/2019,  διαδικασίες
ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών,
ημερομηνίες  αποσφράγισης  προσφορών,  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,
υποβολή  ενστάσεων  ή  προδικαστικών  προσφυγών,  υποβολή  διευκρινήσεων  κλπ.
Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα
πρέπει  αυτές να μετατεθούν με σχετικές  αντίστοιχες  αποφάσεις  των αναθετουσών
αρχών».

Κατόπιν  της  ανακοίνωσης  αυτής  και  επειδή  δεν  θα  είναι  εφικτό  να
πραγματοποιηθεί  η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και  τεχνικών
προσφορών των διαγωνιζομένων, θα πρέπει  να αποφασίσουμε την μετάθεση της
ημερομηνίας αποσφράγισης την Τρίτη 19/2/2019 και ώρα 11:00πμ.

Η Οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την

ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ και τις κείμενες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  μετάθεση  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των  φακέλων
δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
αριθμό συστήματος 69683, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4042/2018
διακήρυξη  του  Δήμου  Ύδρας  (ΑΔΑΜ  19PROC004346974)  για  την  προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ», την Τρίτη, 19/2/2019 και ώρα 11:00πμ.

O Πρόεδρος                                                                        

Κουκουδάκης Γεώργιος             Τα μέλη

 Καραμήτσος Εμμ.

 Μαραγκού Αικατ.

                                        Μπελεγρής Ιω.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος Ύδρας

Κουκουδάκης Γεώργιος
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