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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης
Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
96/2021
ΘΕΜΑ:

Παράταση
της
ημερομηνίας
λήξης
της
προθεσμίας
υποβολής
των
προσφορών
του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου
ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου» .

Στο Νεστόριο, σήμερα την 03η του μηνός Ιουνίου
2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:00 μ.μ. η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ δια Περιφοράς σύγκλιση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 3789/0306-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 10 της
ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 & παρ. 5 του αρ. 67 του N. 3852/2010 , τροπ.
παρ. 1 αρ. 184 TOY N. 4635/2019 .
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών ενημερώθηκαν και αποδέχτηκαν επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

1
2
3
4
5
6

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκοσλιόπουλος Χρήστος
(Πρόεδρος)
Τοτονίδης
Ιωάννης
(Αντ/δρος)
Νταούτη
Ιωάννα
(Μέλος)
Λέκκος
Κωνστ/ινος
>>
Μπαμπούλης
Δημήτριος
>>
Σουκαλόπουλος Σπυρίδων
>>

7 Δημητριάδης

Κων/ίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Που δεν παρουσιάσθηκαν αν και
κλήθηκαν νόμιμα

>>

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο αναπληρωτής προϊστάμενος των Δ/κών –
Οικ/κών υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Νικολόπουλος Βασίλειος, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος , ως
Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε
να συζητηθεί το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η Παράταση της
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου» και
να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα
με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε τα εξής :
Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, για τον λόγω ότι ,
στην εγκεκριμένη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου
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ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου» με
αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008648721,
τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την διευκρίνηση του άρθρου 19.3(α).3.
Για την αποσαφήνιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής στην
διακήρυξη και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας
διευκρινίζουμε , ότι στην εν λόγω κατηγορία 20 ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις: έναν
(1) επιστήμονα ανώτατης σχολής εμπειρίας τουλάχιστον 11 ετών και έναν (1) μηχανικό
ή επιστήμονα άλλης ειδικότητας ανώτατης σχολής εμπειρίας μέχρι 10 έτη.
Τέλος προτείνουμε την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., καθώς και
της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου
2021 και ώρα 10:00π.μ.
Κατά τα λοιπά δεν υπεισέρχεται καμία αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού,
όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 87/2021(ΑΔΑ: 9Ε1ΝΩΚ2-970) .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/7.6.2010), για να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, από την οικονομική επιτροπή,
και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα η Ο.Ε. να αποφανθεί για το κατεπείγον
του θέματος, και έθεσε στο σώμα την πρόταση χαρακτηρισμού του θέματος ως
κατεπείγον.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)
Αποφαίνεται

Ομόφωνα

Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον
Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος και Δήμαρχος και ανέφερε τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση
των όρων δημοπράτησης με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού για τη Μελέτη : << ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ >> προϋπολογισμού 58.325,36 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού .
Όμως στην εγκεκριμένη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη
σχεδίου
ασφάλειας
νερού
Δήμου
Νεστορίου»
με
αριθμό
ΚΗΜΔΗΣ
21PROC008648721, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την διευκρίνηση του άρθρου
19.3(α).3.
Για την αποσαφήνιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής στην
διακήρυξη και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας
διευκρινίζουμε , ότι στην εν λόγω κατηγορία 20 ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις: έναν
(1) επιστήμονα ανώτατης σχολής εμπειρίας τουλάχιστον 11 ετών και έναν (1) μηχανικό
ή επιστήμονα άλλης ειδικότητας ανώτατης σχολής εμπειρίας μέχρι 10 έτη.
Τέλος προτείνουμε την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., καθώς και
της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου
2021 και ώρα 10:00π.μ.
Κατά τα λοιπά δεν υπεισέρχεται καμία αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού,
όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 87/2021(ΑΔΑ: 9Ε1ΝΩΚ2-970) .
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής και έλαβε υπόψη της, την
ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., καθώς και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
και ώρα 10:00π.μ.
Κατά τα λοιπά δεν υπεισέρχεται καμία αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού,
όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 87/2021(ΑΔΑ: 9Ε1ΝΩΚ2-970) απόφαση της
οικονομικής Επιτροπής .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2021
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοσλιόπουλος Χρήστος
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