
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 6ΗΠΤΩ1Η-Α45
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    10/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ  8ο:  Λήψη  απόφασης  για  τη  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας

αποσφράγισης  και υποβολής  προσφορών  για  το  έργο  «Κατασκευή βάσεων ιστών

αυτόματων φωτιστικών σωμάτων νήσου Σερίφου».

Στη Σέριφο σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ.

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια

περιφοράς  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  497-26/01/2021

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος                
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση επτά  (7) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:



1.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας

εκπόνησης της  μελέτης  «Ηλεκτρομηχανική Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό

των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου Σερίφου».

2. Λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για την αναβάθμιση

και  τον  εκσυγχρονισμό  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ)

Λιβαδίου Σερίφου».

3. Λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης  της  μελέτης  «Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  την

ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ Σερίφου».

4. Λήψη απόφασης για  τη χορήγηση παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης  της  μελέτης  «Υδραυλική  Μελέτη  για  την  αντικατάσταση  του

κεντρικού

5. Ορισμός δικηγόρου για απάντηση σε συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Ορισμός δικηγόρο σε ενιστάμενους μέσω νομικού συμβούλου.

7. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ Σερίφου

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη λήψη

απόφασης  για  τη  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  αποσφράγισης  και 

υποβολής  προσφορών  για  το  έργο  «Κατασκευή βάσεων ιστών  αυτόματων

φωτιστικών σωμάτων νήσου Σερίφου», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία

και να αποπερατωθεί επιτέλους το έργο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα το

άρθρο 98 που μεταξύ άλλων αναφέρει ‘’ 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,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα

ημερομηνία, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 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’’,

 Την  υπ’  αριθμόν  230/2020  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  τίτλο

«Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  με  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32

&  32α του  Ν.4412/2016,  καθώς  και  των  όρων  δημοπράτησης  του  έργου

«Κατασκευή  Βάσεων  Ιστών  Αυτόνομων  φωτιστικών  σωμάτων  νήσου

Σερίφου»  προς  περιορισμένο  αριθμό  οικονομικών  φορέων  και  ορισμός

επιτροπής διαγωνισμού»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  αποσφράγισης  και  υποβολής  των
προσφορών  για  το  έργο  «Κατασκευή Βάσεων Ιστών  αυτόνομων  φωτιστικών
σωμάτων  νήσου  Σερίφου»,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  και  να
αποπερατωθεί επιτέλους το έργο, στις 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
μμ.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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