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Στη Νεμέα σήμερα την 7η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος  
Δευτέρα και ώρα 02.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Νεμέας ύστερα από την με αριθμ.4449/3-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου της κ. 
Φρούσιου Κωνσταντίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α/7-6-2010) σε κάθε ένα από τα μέλη 
της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.  

Ο κ. πρόεδρος ύστερα από την έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 
τέσσερα (4) μέλη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο κ.Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 7ον θέμα που περιλαμβάνεται στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης Περί: Επανάληψης διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για 
την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΠΟΛΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» προϋπολογισμού 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), λόγω 
μη υποβολής καμίας προσφοράς και θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
Με την αριθμ. 10/80/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΝΤΩΚΔ-ΚΔΠ) προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής είχε: 
1.-Εγκρθεί το τεύχος των τεχνικών δεδομένων  (τεχνική περιγραφή) και τα συνημμένα 
αυτής για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ 

ΘΕΜΑ Περί: Επανάληψης διενέργειας διαγωνισμού 
ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την 
επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» προϋπολογισμού 
80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), λόγω μη υποβολής 
καμίας προσφοράς. 
 
 
 

 
 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Φρούσιος Κωνσταντίνος (πρόεδρος) 
2. Σελλάς Γεώργιος 
3. Σκάζας Σωτήριος 
4. Ζάχος Πέτρος  

 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Σιαμπλή –Φιλντίση Ιωάννα 
2. Κασκαντάμης Παναγιώτης 
3. Γεωργακόπουλος Χρίστος 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ), που αποτελεί το  1ο υποέργο της 
πράξης   με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» που εντάχθηκε στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  με  Κωδικό ΜΙS (ΟΠΣ) 5021520 
το οποίο περιλαμβάνει:  

το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (τεχνική περιγραφή) 
τεύχος προεκτίμησης αμοιβής για Σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής 
επάρκειας, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής,  τευχών δημοπράτησης 
και τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Διακήρυξη  
Συγγραφή υποχρεώσεων  

και 
2.-Καθορισθεί οι όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) στη  διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) 
για την επιλογή αναδόχου για την δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) 
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε στην πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) και έλαβε αριθμό συστήματος: 91088. 
 
Σύμφωνα δε, με το άρθρο 14 των όρων διακήρυξης είχαν ορισθεί με την εν λόγω απόφαση 
για την διενέργεια του διαγωνισμού οι κατωτέρω ημερομηνίες: 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται 
η 6-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
12-8-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. ii 

Αμέσως μετά τη τη λήξη υποβολής προσφορών ο χειριστής του συστήματος συνδέθηκε 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και διαπιστώθηκε  
ότι δεν είχε υπέβαλε κανένας οικονομικός φορέας προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου για την δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ήτοι: 

Ιστορικό προσφορών για Διαγωνισμό (91088): Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα  

 για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβούμε στην επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού. 

      Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να προβεί  με την παρούσα απόφασή: 
1.- στην επανάληψη ανοικτής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) στη  διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) 
για την επιλογή αναδόχου για την δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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με τους ίδιους όρους που είχαν καταρτισθεί με την αριθμ. 10/80/14-7-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΨΝΤΩΚΔ-ΚΔΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
 2.- στην τροποποίηση του άρθρου 14 της και να ορισθούν νέες ημερομηνίες για την 
επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις Διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016),  το άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134/Α΄/09-08-2019) 
που αντικατέστησε το   άρθρο  72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α /7-6-2010), την αριθ. 
10/80/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΝΤΩΚΔ-ΚΔΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 
γεγονός ότι για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν υπέβαλε κανένας οικονομικός φορέας 
προσφορά  και μετά από διαλογική συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.-Εγκρίνει την επανάληψη ανοικτής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) στη  διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) 
για την επιλογή αναδόχου για την δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) 
με τους ίδιους όρους που είχαν καταρτισθεί με την αριθμ. 10/80/14-7-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΨΝΤΩΚΔ-ΚΔΠ)  απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής. 

2.- Τροποποιεί το άρθρο 14  των όρων διακήρυξης που  είχαν ορισθεί με την εν λόγω 
απόφαση για την διενέργεια του διαγωνισμού το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 

 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνiii 
ορίζεται η 13-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
16-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. iv 

Κατά τα υπόλοιπα άρθρα ισχύει η αριθμ.10/80/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΝΤΩΚΔ-ΚΔΠ) 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  126/2020. 
    Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Νεμέα  21– Σεπτεμβρίου 2020 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

Κωνσταντίνος Φρούσιος 
                                                           
i  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 
ii   Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ6ΣΙΩΚΔ-ΧΙΗ
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πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της 
παρούσας. 

iii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 
iv   Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της 
παρούσας. 

ΑΔΑ: Ψ6ΣΙΩΚΔ-ΧΙΗ
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