ΑΔΑ: 6ΞΙΤΩΚ8-4ΣΔ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/14-1-2021 πρακτικό έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 13

Περίληψη
Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:00 – 14:45 ώρα λήξης,
συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθμ.πρωτ.733/14-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020,
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις τής
παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ζερενίδης Ιωάννης
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Σταυρακάρας Παναγιώτης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020,
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
1. Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019,
 το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
 τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και
427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει
 το με αριθμό 40/16-11-2020 πρακτικό
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ730/14-1-2021 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις Διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρο 121 (Προθεσμίες διαδικασιών
σύναψης Δημοσίων συμβάσεων) 2. Την με αριθ. 386/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης για τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία 3. Την με αριθ. Πρωτ.
34381/17-12-2020 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού Σύμφωνα με την οποία η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00΄. 4. Το από 501-2021 Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του παραπάνω Ανοικτού Διαγωνισμού, από την
εταιρεία «DIADIKASIA BUSINES CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» το οποίο
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και όπως απαιτείτο. 5. Την με αριθ. πρωτ. 729/14-01-2021 Αναφορά του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης. Σας
ενημερώνω ότι: Στον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ» και με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την Παρασκευή 15-01-2021, υποβλήθηκε μέσω
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα παροχής διευκρινήσεων το οποίο σύμφωνα με την καταληκτική
ημερομηνία προσφορών έπρεπε να απαντηθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
του Διαγωνισμού, δηλαδή έως τις 9-01-2021. Το αίτημα στάλθηκε στην αρμόδια υπηρεσία σύνταξης της
Μελέτης για να απαντηθεί. Η σχετική απάντηση ήρθε στις 12-01-2021.
Επειδή όμως έχει λήξει ο χρόνος στον οποίο έπρεπε να δοθούν οι απαντήσεις στο σχετικό αίτημα
διευκρινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 121του ν. 4412/2016, όπως και το άρθρο 2.1.3. της με
αριθ. Πρωτ.34381/17-12-2020 Διακήρυξης, απαιτείται να δοθεί παράταση της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των οικονομικών φορέων που θα ήθελαν
να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία. Η διάρκεια της παράτασης προτείνεται να είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία προσφορών θα είναι η Δευτέρα 1-02-2021και ώρα 15:00¨.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω την παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών, του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση, σύμφωνα με την εισήγηση, προθεσμίας παραλαβής προσφορών, του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ, δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία προσφορών θα είναι η Δευτέρα 102-2021και ώρα 15:00
…………………………………………………………………………………………………………..…
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 14-1-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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