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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΙΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ
Διεύθςνζη: Αγίος Γεωπγίος 22 – Κπέζηενα
Πληποθοπίερ: Εςγενία Φ. Χπονά
Τηλέθωνο: 2625023554 – 2625360027
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 10ηρ ζπλεδξίαζεο (δηα πεξηθνξάο)
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, έηνπο 2020
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 90
ΘΔΜΑ: «ΜΔΣΑΘΔΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔΩ ΔΗΓΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΡΔΣΔΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΟ ΔΗΓΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ ΓΓΔΠΚ»
ηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, ζήκεξα ηελ 10η ηνπ
κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.μ. ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κεηά
απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4119/09-06-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 /Α) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67
ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4653/2019 θαη ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεπρ. Α΄) θη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξαπάλσ έγγξαθε πξφζθιεζε.
Απφ ηα ζπλεκκέλα έληππα πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ
ηειεθσλεκάησλ ησλ κειψλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηε γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν φηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο δηα πεξηθνξάο, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) μελών
ηεο δήισζαλ παξφληα ηα επηά (7) μέλη, δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Μπαιηνύθνο Γηνλύζηνο, Πξόεδξνο
2. Γάγθαξεο Ιωάλλεο
3. Γεωξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο
4. Σνπξήο Γεώξγηνο
5. Βαζηιόπνπινο Παλαγηώηεο
6. Γεκεηξνπιόπνπινο Παλαγηώηεο
7. Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
-

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο ηήξεζε ε αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο
Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ, Δπγελία Φ. Υξνλά .
Μεηά απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο, θάιεζε ηα κέιε λα εγθξίλνπλ ην θαηεπείγνλ ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη ησλ ζεκάησλ απηήο θη αθνχ φια ηα κέιε ζπκθψλεζαλ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΣΟ
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ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ1, γηα ην ππώηο (1ο) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Κχξηνη χκβνπινη, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ην ππ. αξ. 14178 ΔΞ 2020/03-06-2020 έγγξαθφ ηεο, καο
ελεκέξσζε γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΓΔΠΚ απφ ηελ Παξαζθεπή 12-06-2020 θαη ψξα 23:30 έσο ηελ Γεπηέξα 22-062020. ην έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ γηα ην παξαπάλσ
δηάζηεκα θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο δηαδηθαζηψλ φπσο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ελζηάζεσλ ή
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ θιπ. , ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε
θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηηο αλσηέξσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ην
δηάζηεκα 12/06/2020 έσο θαη 22/06/2020, ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ κε ζρεηηθέο αληίζηνηρεο απνθάζεηο
ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ/ αλαζεηφλησλ θνξέσλ.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 50/2020 ( ΑΓΑ:9ΓΗΤΧΦΦ-ΥΑΚ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είραλ
θαηαξηηζηεί νη φξνη θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κέζσ
ηνπ ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ ηνπ έξγνπ: « ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΡΔΣΔΝΩΝ», πξνυπνινγηζκνχ 172.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. κε πίζησζε απφ ην πξφγξακκα « Αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014-2020» - Μέηξν 19
«ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 2020. Οι παπεμβάζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζηο κηίπιο ηηρ ππώην Μαθηηικήρ Εζηίαρ Κπεζηένων
είναι: γενικέρ εκζκαθέρ, αποξήλωζη αζθαληοηάπηηα, καθαίπεζη ζκςποδέμαηορ, επίζηπωζη με
οπθογωνιζμένερ σονδπόπλακερ και κςβόλιθοςρ, καηαζκεςή ηλεκηποθωηιζμού, ηοποθέηηζη
πποκαηαζκεςαζμένος ςπόγειος ζςζηήμαηορ ζςγκομιδήρ αποππιμμάηων.
πγθεθξηκέλα νη εκεξνκελίεο είραλ σο αθνινχζσο:
Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Πέμπηη 11/06/2020 και ώπα 8:00π.μ.
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Παπαζκεςή 17/06/2020 και ώπα 15:00 μ.μ.
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: Σπίηη 23/06/2020 και ώπα 10:00 π.μ.
Δπεηδή νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ ην ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ ζα
είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ σο εμήο:
Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Πέμπηη 07/07/2020 και ώπα 8:00π.μ.
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Παπαζκεςή 17/07/2020 και ώπα 15:00 μ.μ.
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: Σπίηη 21/07/2020 και ώπα 10:00 π.μ.
Σν ζέκα θξίλεηαη θαηεπείγνλ δηφηη ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηάζεζε ησλ
εκεξνκεληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη άκεζα λα αλαξηεζεί ηφζν ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα φζν ζην
ΚΗΜΓΗ θαη ζηα ζπλεκκέλα ηνπ δηαγσληζκνχ πξηλ λα θιείζεη ην ζχζηεκα.
Με βάζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ν Πξφεδξνο, δήηεζε απφ ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κχξσζεο Κψδηθα ∆ήµσλ θαη
Κνηλνηήησλ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 3 ηος Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) και ηο οποίο ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 10 παπ. 9.α. ηος Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
139 Α΄), ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεπρ. Α΄), ηελ ππ. αξηζ. 40/20930-2020
(ΑΓΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθχθιην, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ην Α.Π.: 14178 ΔΞ 2020 έγγξαθν
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο πεξί δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΓΔΠΚ, ην ζέµα εηέζε ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ζηελ
1

Σο καηεπείγον ηηρ ζςνεδπίαζηρ έγκειηαι αθενόρ μεν διόηι η μεηάθεζη ηων ημεπομηνιών ηος διαγωνιζμού ηων έπγων θα ππέπει
άμεζα να αναπηηθεί ζηο ππόγπαμμα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, αθεηέπος δε ζηο ΚΗΜΓΗ και ζηα ζςνημμένα ηος διαγωνιζμού, ππιν να ηεθεί εκηόρ
λειηοςπγίαρ ηο ςποζύζηημα ηος ΟΠ ΔΗΓΗ – Γημόζια Έπγα, ήηοι ππιν ηην 12.06.2020
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δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ςήθηζαλ
ΝΑΙ ζχµθσλα µε ηελ εηζήγεζε, νπφηε, ΟΜΟΦΩΝΑ ….
1.
2.

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι
Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο
απόθαζεο, κεηαζέηεη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγωγήο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο
αλαδόρνπ κέζω ΔΖΓΖ ηνπ έξγνπ: Αιζθηηική αναβάθμιζη ιζηοπικού κένηπος
Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπεζηένων κι ωρ καηωηέπω:
 Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Πέμπηη 07/07/2020 και ώπα
8:00π.μ.
 Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Παπαζκεςή 17/07/2020 και ώπα
15:00
 Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: Σπίηη 21/07/2020 και ώπα 10:00 π.μ.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 90/2020.
Γηα ην παξαπάλω ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Σ.Τ.)

ΣΑ ΜΔΛΖ
(Σ.Τ.)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.
ΓΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ
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