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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθµ. Αποφ. 82/13-02-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της
13-02-2019.
Στη Θεσ/νίκη σήµερα στις 13 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00΄, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, µε πρόεδρο τον κ. Λεκάκη Πέτρο, Αντιδήµαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ύστερα από την 13889/245/08-02-2019
έγγραφη πρόσκλησή του που επιδόθηκε νόµιµα στις 08-02-2019 προς όλα τα
τακτικά (10) και αναπληρωµατικά (2) µέλη της σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 και του άρθρου 87 § 4 του Ν. 3852/2010
Τακτικά µέλη
1. Σ. ∆ηµητριάδης Αντιπρόεδρος
2. Λ. Ζαχαριάδης
3. Στ. Λιακόπουλος
4. Αθ.-Αλ. Μπαρµπουνάκης
5. Γ. Ρανέλλα
6. Μ. Ακριτίδου - Γιαννουλοπούλου
7. Σ. Ασλανίδου
8. Μ. Αϊβάζογλου
9. Στ.Γωγάκος
10.Ι. ∆ελής

Αναπληρωµατικά µέλη
1. Α. Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου
2. Στ. Τανιµανίδου

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν:
Παρόντες (7)
1.Π.Λεκάκης Πρόεδρος
2.Σ. ∆ηµητριάδης
3.Λ. Ζαχαριάδης
4.Στ. Λιακόπουλος

5.Αθ. -Αλ. Μπαρµπουνάκης
6.Μ. Ακριτίδου - Γιαννουλοπούλου
7.Σ. Ασλανίδου

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (4)
1.Γ. Ρανέλλα
2.Μ. Αϊβάζογλου

3.Στ.Γωγάκος
4.Ι. ∆ελής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικής
Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Κυριακή Αλτιντασιώτου.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε µετά από απόλυτη πλειοψηφία των µελών της
Επιτροπής και την οµόφωνη απόφασή τους για τη συζήτηση λόγω του
κατεπείγοντος, το 1ο θέµα της Ε.Η.∆. που αφορά:
«Μετάθεση ηµεροµηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Επισκευή-Συντήρηση- Αναβάθµιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2018», π.δ. 810.000,00€ µε
Φ.Π.Α.»
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ ε΄ του Ν.3852/2010.
β)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
γ)Τη µε αριθµ.πρωτ. 15571/598/2019 εισήγηση της ∆/νσης Κατασκευών και
Συντηρήσεων (Τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων) στο σκεπτικό της
οποίας αναφέρονται τα εξής:
«Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Κατόπιν κατάρτισης των όρων του διαγωνισµού µε την υπ' αρ. 1727/21-12-2018
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την υπ' αρ. 28Ε/2018 ∆ιακήρυξη της ∆/νσης
Κατασκευών και Συντηρήσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη ενιαίος ανοικτός
ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή συντήρηση- αναβάθµιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης ∆ηµοτικών κτιρίων
∆Θ έτους 2018» προϋπολογισµού δαπάνης 810.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Τόσο στην Προκήρυξη όσο και στην ∆ιακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού
καθορίζεται πως: «(…) Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών είναι η 18-02-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, ως ηµεροµηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-02-2019 Παρασκευή και
ώρα 10:00 (…)».
Στις 08-02-2019 όµως αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας
ενηµερώνουµε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός
λειτουργίας τα συστήµατα ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ηµόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜ∆ΗΣ 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 ∆ευτέρα
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».
Με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του
άρθρου 37 παρ. 4 ορίζεται ότι: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει
άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήµατος για την
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υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας και η σχετική δηµοσίευση της. (…) και στη συνέχεια, µε
αιτιολογηµένα απόφαση της, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του διαγωνισµού».
Ειδικότερα, µε την υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3821/31-10-2017)
ορίζεται στο άρθρο 3 στην παράγραφο 2 ότι: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας
του υποσυστήµατος, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή/ο
Αναθέτων Φορέας λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα…..(…). Η ανωτέρω αδυναµία
πιστοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του υποσυστήµατος και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη
απόφασή της, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας ρυθµίζει τα της συνέχειας της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, µεταθέτοντας, εφόσον απαιτείται, την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών/αιτήσεων συµµετοχής τουλάχιστον κατά τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της αποκατάστασης
της τεχνικής αδυναµίας και, σε κάθε περίπτωση, αναλόγως του χρονικού διαστήµατος της
τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του υποσυστήµατος».
Επιπλέον στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι : «Σε περιπτώσεις
προσωρινής τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του υποσυστήµατος
λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήµατος
για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, ιδίως η παράταση κατά
εύλογο χρονικό διάστηµα της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών και των αιτήσεων
συµµετοχής, εντός της ίδιας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής».
Οµοίως στο άρθρο 18 της δηµοσιευθείσας ∆ιακήρυξης του έργου προβλέπεται ότι:
«Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. ..(…).»
δ) Την από 08 Φεβρουαρίου 2019 ανακοίνωση του ΕΣΗ∆ΗΣ αναφορικά µε
την διακοπή λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ-ΚΗΜ∆ΗΣ.
ε) Το µε αριθµ.πρωτ.603/2019 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης
Κατασκευών και Συντηρήσεων (Τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων)
στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι συζήτησης του θέµατος Ε.Η.∆.
και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών και
ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του δηµόσιου, ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αριθµό ∆ιακήρυξης 28Ε/2018 (συστηµικός
αριθµός 79362) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Επισκευή -συντήρηση- αναβάθµιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης
και πυρόσβεσης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆Θ έτους 2018», π.δ. 810.000,00€
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µε Φ.Π.Α., κατά τα οριζόµενα στην από 08-02-2019 ανακοίνωση στην
επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και ορίζεται ως νέα ηµεροµηνία λήξης υποβολής
των προσφορών της εν λόγω διακήρυξης, η 28η Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00 και στη συνέχεια ως νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης
αυτών η 6η Μαρτίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ' αρ. 28Ε/2018
∆ιακήρυξης της ∆/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης (Συστηµικός αριθµός 79362), όπως καταρτίστηκαν µε την υπ'
αρ. 1727/21-12-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 82/2019.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Π. ΛΕΚΑΚΗΣ
(Ακολουθεί υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KYRIAKI ALTINTASIOTOU
Ημερομηνία: 2019.02.14 12:31:03
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