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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤ ΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 02ης/14-01-2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμ. απόφ. 08/2021

Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίτης παράτασης και
ορισμός
νέας
ημερομηνίας
Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης
προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #93331# του
έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00 Ευρώ».

Στον Κορυδαλλό, σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την με αρ. πρωτ 229/08-01-2021, πρόσκληση του
Προέδρου της, που νόμιμα επιδόθηκε στις 08.01.2021, με την εξής σύνθεση:
1. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δεδομένου

ότι,

στη

συνεδρίαση

συμμετείχαν

επί

συνόλου

εννέα

(9)

τακτικών

μελών

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη και
ένα (1) αναπληρωματικό, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75
του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι

απουσιάζοντες

Δημοτικοί

Σύμβουλοι,

τα

τακτικά

μέλη

κ.κ.,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ,

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΙΟΝΤΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ.
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Γκόρτζης.
Στο 4ο θέμα το οποίο τέθηκε ΕΚΤΟΣ Η.Δ. ομόφωνα ως κατεπείγον σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1. Το με αρ. πρωτ. 242/11-01-2021 έγγραφο, του Αντιδημάρχου κ. Δημόπουλου Γεωργίου το οποίο έχει
ως εξής:
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Κορυδαλλός, 11.01.2021
Αρ. Πρωτ: 242
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση…: Γρ. Λαμπράκη 240
και Νικηφορίδη
τ.κ.: 181 22 Κορυδαλλός

e Δ/νση: www.korydallos.gr
Πληροφορίες.: Α. Καμπουράκη
Τηλέφωνο…..: 210 4990525
FAX…………: 210 4990469
e -mail: meletes@korydallos.gr

κ. Πρόεδρο

Προς:

Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίτης παράτασης και ορισμός νέας ημερομηνίας
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #93331#
του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια
του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00 Ευρώ.

κ. Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
 το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019,
 το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του Ν.4412/2016,
 την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
 το αρ. πρωτ. 30081/05-10-2016 έγγραφο ΥΠΕΣΔΔΑ, σχετικά με τα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων,
 την αρ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με
ΚΑ:64.7326.0002.
 Καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4555/17.07.2018 Μεταρρύθμιση του

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 περί τροποποίησης του ν. 4412/2016.
 Την αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νέας
ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α
συστήματος #93331# για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» [με ΑΔΑΜ:
20PROC007807678 2020-12-09 και με ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-K2E], λόγω ΑΠΕΡΓΙΑΣ –
ΑΠΟΧΗΣ των μελών της Επιτροπής.
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 Την αρ. 347/22.12.2020
απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής για την έγκριση δεύτερης
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παράτασης και ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #93331# για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» [με
ΑΔΑΜ: 20PROC007807678 2020-12-09 και με ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-K2E], λόγω ΑΠΕΡΓΙΑΣ –
ΑΠΟΧΗΣ των μελών της Επιτροπής.
Το άρθρο 18 της αρ. πρωτ. 18824/26.10.2020 Διακήρυξης της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 20PROC007563360
2020-10-30 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
“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 ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.”

Το γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού τα οποία έχουν ορισθεί μέσω
κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
[09-10-2020 κ΄ ώρα 10:05:27 αποτέλεσμα κλήρωσης ΜΗΜΕΔ του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών - Γενική Γραμματεία
Υποδομών «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)» και η αριθμ. 223/16.10.2020

συμμετέχουν
στην από 23η /11/2020 έως και την 11η /12/2020 Απεργία – Αποχή των μελών των
Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του ΜΗΜΕΔ «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών»
όπως παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 8359/10.12.2020 ανακοίνωση αποφάσεων
Ομοσπονδιών της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ για την συνέχιση της Απεργίας – Αποχής, για το
διάστημα από την 12η /12/2020 έως και την 31η /12/2020.
Με νέα ανακοίνωση των Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α – Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. – Π.Ο.Σ.Ε. – Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. –
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ από τις Επιτροπές
του Ν. 4412/2016 και από όλες τις Τεχνικές Επιτροπές από την 01η .01.2021 έως και την
22η .01.2021.
(ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού]

Παρακαλούμε στη λήψη απόφασης για έγκριση τρίτης παράτασης και τον ορισμό
νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α
συστήματος #93331# του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00 Ευρώ για την 26η .01.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ.

Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος

Σ. Στεργιόπουλος

Δημόπουλος Γεώργιος
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2) Έχοντας υπόψη:


το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,



το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019,



το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του Ν.4412/2016,



την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,



το αρ. πρωτ. 30081/05-10-2016 έγγραφο ΥΠΕΣΔΔΑ, σχετικά με τα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων,



την αρ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.





Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με
ΚΑ:64.7326.0002
Καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4555/17.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής
– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]



το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 περί τροποποίησης του ν. 4412/2016.



Την αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νέας ημερομηνίας
Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #93331# για
το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του
Δήμου Κορυδαλλού» [με ΑΔΑΜ: 20PROC007807678 2020-12-09 και με ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-K2E],
λόγω ΑΠΕΡΓΙΑΣ –ΑΠΟΧΗΣ των μελών της Επιτροπής.



Την αρ. 347/22.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δεύτερης παράτασης
και ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με
α/α συστήματος #93331# για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» [με ΑΔΑΜ: 20PROC007807678
2020-12-09 και με ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-K2E], λόγω ΑΠΕΡΓΙΑΣ –ΑΠΟΧΗΣ των μελών της Επιτροπής.



Το άρθρο 18 της αρ. πρωτ. 18824/26.10.2020 Διακήρυξης της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ:
20PROC007563360 2020-10-30 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών-αποσφράγισης.

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 ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.”

 Το γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού τα οποία έχουν ορισθεί μέσω
κλήρωσης ΜΗΜΕΔ [09-10-2020 κ΄ ώρα 10:05:27 αποτέλεσμα κλήρωσης ΜΗΜΕΔ του

Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών «σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)» και η αριθμ. 223/16.10.2020
(ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Επιτροπής
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Απεργία – Αποχή των μελών των Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του ΜΗΜΕΔ
«Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών» όπως παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.
8359/10.12.2020 ανακοίνωση αποφάσεων Ομοσπονδιών της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ για
την συνέχιση της Απεργίας – Αποχής, για το διάστημα από την 12η /12/2020 έως και
την 31η /12/2020.

Με νέα ανακοίνωση των Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α – Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. – Π.Ο.Σ.Ε. – Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. –
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ από τις Επιτροπές του Ν.
4412/2016 και από όλες τις Τεχνικές Επιτροπές από την 01η .01.2021 έως και την 22η .01.2021.
Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα,
γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31.03.2020
(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά από διαλογική
συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση 3ης παράτασης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης
προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #93331# του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00 Ευρώ για την 26η.01.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

.
Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟ)
2. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ)
3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ)
4. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ)

