
 

 

                                                                                   Α∆Α: Ω7ΒΧΩ1Γ-1Σ3     

                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    

       Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/19 - 7 -2019 συνεδρίασης  της 

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

                                                                         

Αρ. Απόφ. :  100/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών  
                     και ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικ/κών  
                    συµµετοχής, της « Προµήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών  
                    επισώτρων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Σητείας, για  
                    το έτος 2019-2020 ». 
 
Στη Σητεία και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Π. Βαρθολοµαίου 9 της 
πόλης, την 19η του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα της εβδοµάδας   
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5350/15-7-2019 πρόσκληση του 
προέδρου της, που επιδόθηκε την ίδια ηµέρα σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο 
µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 
µελών,  βρέθηκαν  παρόντα  4 µέλη, ήτοι : 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1 Λαντζανάκης Νικόλαος Πρόεδρος 1 Λογκάκης Νίκος 

2 Χριστοδουλάκης Παύλος Μέλος 2 Βοβατζάκης Βασίλης 

3 Κιουπάκης Αλέξανδρος Αντ/δρος 3 Πλακαντωνάκης Νίκος 

4 Τερζής Λεωνίδας Αν. Μέλος   

    οι οποίοι δεν προσήλθαν  
αν και κλήθηκαν νόµιµα     

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρευρίσκεται η 
υπάλληλος του ∆ήµου Μανετάκη Αµαλία για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ’ αριθ. 79/019 προγενέστερη απόφασή µας εγκρίναµε την « 
Προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχηµάτων & µηχανηµάτων 
του ∆ήµου Σητείας, για το έτος 2019-2020 » πρ/σµού 113.742,47 € µε ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό και καθορίσαµε τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 
 

Το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου εισηγείται τα ακόλουθα: 

« Η υπ’ αριθ. 4687/20-06-19 διακήρυξη του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου Σητείας, για το έτος 2019-2020 », αναρτήθηκε στο σύστηµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ όπου έλαβε συστηµικό αριθµό 75328. 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 11/7/019 και 
ώρα 17:00 και ως ηµεροµηνία αποσφράγισης του (υπο)φακέλου « ∆ικαιο-
λογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά » η 17/7/019 και ώρα 10:00.  
 
Με το υπ’ αριθ. 73670/12-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης (∆/νση ∆ιαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ)  





 

 

πιστοποιείται η τεχνική αδυναµία λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ από την Πέµπτη 
11/7/2019 έως και την Παρασκευή 12/7/19 και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
παραταθεί η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορέσουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά 
την προσφορά τους. 
Για το λόγο αυτό εισηγούµαστε: 
α. Την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έως  
    την Παρασκευή 26/7/2019 και ώρα 17.00 µµ.  
β. Την παράταση αντίστοιχα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του  
    (υπο)φακέλου « ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά » του ως 
άνω  
    διαγωνισµού  την Πέµπτη 01/08/2019 και ώρα 10.00 πµ.  
γ) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά που έχουν εκδώσει ή 
υπο- 
    βάλει οι οικονοµικοί φορείς για τον ανωτέρω διαγωνισµό θα πρέπει να γίνουν 
    δεκτά όπως έχουν ήδη εκδοθεί ή υποβληθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 
    του διαγωνισµού, καθώς δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την τεχνική αδυναµία 
    λειτουργίας του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ».   
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν  
 
Η Ο.Ε µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη : 
� Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών 
� την υπ’ αριθ. 79/019 απόφασή του και την υπ’ αριθ. 4687/20-06-19 διακή-

ρυξη µε αριθ. 75328 
� Τις υπ’ αριθ. 117384/2019 & 56902/215/017 Υ.Α. « Τεχνικές λεπτοµέρειες 

& διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ » 
� Τις διατάξεις των ν. 3463/06, 3852/010,  4555/018 και 4412/016 (άρθρο 

37 παρ.4) 
             
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1) Μεταθέτει την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στα πλαίσια 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια ανταλ-
λακτικών και ελαστικών επισώτρων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Σητείας, για το έτος 2019-2020 » την Παρασκευή 26-7-2019 και ώρα 17:00 
καθώς και την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο) φακέλου 
« ∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά » του ανωτέρω 
διαγωνισµού, την Πέµπτη 1-8-2019 και ώρα 10:00. 

 
2) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά που τυχόν έχουν 

εκδώσει ή υποβάλει οι οικονοµικοί φορείς για τον ανωτέρω διαγωνισµό θα 
γίνονται δεκτά, από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, ως έχουν.  

 
               Η   απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  100/2019 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

                      Ο   Πρόεδρος                              Τα Μέλη 

 

                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                            Σητεία  22/7/2019 

                                               Ο  Πρόεδρος 

 





 

 

                                       Λαντζανάκης  Νικόλαος  
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