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Θέμα: Πρόσκληση σε 2η/2019 κατεπείγουσα συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.
Προς:
(Πίνακας αποδεκτών*)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, την Τρίτη 12-02-2019, ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό αριθμό: 79872 για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων
ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.:17531/11-02-2019 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00
έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και
ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει
να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την Δευτέρα 18/02/2019,
διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών,
ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή
προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων κλπ. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες
διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις
των αναθετουσών αρχών
Δεδομένου ότι η καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 18/02/2019, ημέρα Δεύτερα
και ώρα 17:00 και η μετάθεση σε οποιαδήποτε άλλη μέρα πραγματοποιείται με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής και κοινοποιείται πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, καθίσταται
κατεπείγουσα η ανάγκη λήψης απόφασης για την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών –
αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό αριθμό:79872 για το
έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» για την απρόσκοπτη
διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το
αναπληρωματικό μέλος».
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Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Πίνακας αποδεκτών:
1. Δήμαρχος Αγιάς (Πρόεδρος Επιτροπής).
2. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά - Αναπληρωματικά).
3. Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων.
*

Κοινοποίηση:
1. Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς».
2. Γραφείο Δημάρχου.
3. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς.
4. Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αγιάς.
5. Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αγιάς.

