
   

44ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ   Από το πρακτικό της  44ης  

κατεπείγουσας δια περιφοράς 

συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του  Δήμου 

Ναυπακτίας έτους 2021   

 

                                                                                     Αριθ. Απόφασης      287/ 2021 

 

ΠΕΡΙ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (05/08/2021 – ώρα 10.00 π.μ) 

υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. πρωτ. 13061/21.07.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

21PROC008955465) με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες 

της Κοινωφελούς Εργασίας», συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 2.1.3 διακήρυξης). 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 4-8-2021 ημέρα Τετάρτη συνήλθε σε κατεπείγουσα 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, (μέσω 

τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 15:00 και ώρα λήξης 15:30, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:      

/4-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της 

επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου 

ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου  77 του Ν.4555/18.   

     

Συμμετέχουν τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής   

3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

4. Κοτρωνιάς Θωμάς 

5. Δημητρόπουλος Νικόλαος 

6. Τσουκαλάς Κων/νος 

 

Απόντα  μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Μουχτούρης Ηρακλής 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης   η  κ. Σπυριδούλα Παυλοχρήστου υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

   

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την συμμετοχή  6  μελών σε 

σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (05/08/2021 – ώρα 10.00 π.μ) 

υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. πρωτ. 13061/21.07.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

21PROC008955465) με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες 

της Κοινωφελούς Εργασίας», συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 2.1.3 

διακήρυξης)»,  και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί  άμεσα 

λόγω προθεσμιών συνοπτικού διαγωνισμού.. 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος. 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 4/8/2021 εισήγηση 

της Δ/νσης  Οικονομικών   Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: Ψ7Χ9ΩΚΓ-0ΩΡ



   

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (05/08/2021 – ώρα 10.00 π.μ) 

υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. πρωτ. 13061/21.07.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

21PROC008955465) με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες 

της Κοινωφελούς Εργασίας», συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 2.1.3 διακήρυξης). 

1. «Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: 

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα 

με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο 

παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016» 

2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13061/21.07.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008955465) 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας», 

και ειδικά το άρθρο 2.1.3. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο οχτώ (8) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις 1: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

3) Το υπ’ αριθ. 13551/28.07.2021 ερώτημα του οικονομικού φορέα, επί του 

διαγωνισμού. 

4) Το υπ’ αριθ. 13564/29.07.2021 διαβιβαστικό της Οικονομικής υπηρεσίας, στην 

Τεχνική υπηρεσία για διευκρινήσεις επί του ανωτέρου συνοπτικού διαγωνισμού. 

5) Το γεγονός ότι δε δόθηκαν οι απαντήσεις από την αρμόδια υπηρεσία εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών, λόγω περιορισμένου χρόνου από την υποβολή του 

ερωτήματος και προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να λάβουν 
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γνώση οι οικονομικοί φορείς, εισηγούμαστε την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 

Εργασίας», έως 12.08.2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή  

ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

Την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο 

συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας», έως 12.08.2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από την δια περιφοράς συνεδρίαση και αφού έλαβε 

υπόψη της τα παραπάνω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει την παράταση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο 

συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών 

υλικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας», έως 12.08.2021 και ώρα 

10.00 π.μ. 

 

Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό     287 / 2021. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

Υπογραφή                   Υπογραφή        Υπογραφές 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος    4-8-2021 

 

   Η Προϊσταμένη  ΤΥΠΟ                                  Η Γραμματέας της Οικ. Επιτροπής 

 

 

Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά                                          Παυλοχρήστου Σπυριδούλα 
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