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Bούλα, 2-7-2015
Aρ. Πρωτ. : 29098

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αρ.Πράξης : 23
Αρ. Απόφασης : 226
Στη Βούλα την 1η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη
με αρ. πρωτ. 28343/26-6-2015, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν.
3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος

1. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος

2.
3.
4.
5.
6.

2. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μαρία Μπραϊμνιώτη, Τακτικό Μέλος

Χρήστος Βαδάσης, Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος
Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος
Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος
Αθανάσιος Ματόπουλος, Αν/κο Μέλος *

* Τον κ. Σπυράγγελο Πανά αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Αθανάσιος Ματόπουλος
Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν.
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί
στη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ον ΕΗΔ: «Λήψη απόφασης για δυνατότητα χρονικής παράτασης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών
από συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του Δήμου, λόγω κήρυξης τραπεζικής αργίας»
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός της
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το από 1-7-2015 έγγραφο του δικηγόρου – Ν/Σ του Δήμου κ.
Αναστάσιου Ρήγα, προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:
«Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:
1.Την από 28-6-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 65/28-6-2015) για την κήρυξη
τραπεζικής αργίας για τη χρονική περίοδο από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου με δυνατότητα η ως άνω
χρονική περίοδος να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Το από 29 Ιουνίου 2015 δελτίο τύπου του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
σύμφωνα με το οποίο ‘’…θα προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση άμεσα, ώστε να μπορούν να καταθέσουν
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εγγυητικές επιστολές εκ των υστέρων ή όχι τη μέρα του διαγωνισμού για τους φορείς του δημοσίου που
δε θα αναβάλουν, αλλά θα υλοποιήσουν τους διαγωνισμούς,
3. Ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΝΠ εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να εκδοθούν εγγυητικές
επιστολές από τους συμμετέχοντες στους διάφορους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διενεργηθούν από το
Δήμο μας κατά το χρόνο ισχύος της τραπεζικής αργίας.
4. Τις επιτακτικές ανάγκες και το χρονικό σχεδιασμό όσον αφορά τις προμήθειες του Δήμου μας κλπ.
Και
Επειδή στο δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του πρώτου άρθρου της εν λόγω ΠΝΠ ορίζεται ότι κατά το
χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.
Εισηγούμαστε:
Να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ούτως ώστε:
Α. Κάθε συμμετέχων σε διαγωνισμό του Δήμου κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας να έχει τη
δυνατότητα να προσκομίζει την απαιτούμενη από τη διακήρυξη για κάθε στάδιο του διαγωνισμού
εγγυητική επιστολή μετά τη λήξη της επιβληθείσας τραπεζικής αργίας.
Β. Κάθε πιθανό εμπόδιο, πρόβλημα ή δυσχέρεια που συνδέεται άμεσα με την τραπεζική αργία και
αποτρέπει δυνητικούς συμμετέχοντες να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών
κατά το χρόνο που ισχύουν οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνεται υπόψη από τις αρμόδιες
επιτροπές διαγωνισμών ως κατάσταση ανωτέρας βίας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της όσο το
δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στους επικείμενους διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών κλπ.
Γ. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των υπό σύναψη συμβάσεων, με την αποδοχή εκ
μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας αντίστοιχου ποσού μετρητών αντί εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Δ. Η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου να εισπράττει έναντι των συναλλαγών, μετρητά πάνω και από το
όριο που προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες.
Η απόφαση η οποία θα ληφθεί να τεθεί υπόψη των μελών κάθε Επιτροπής διεξαγωγής»
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την εισήγηση του δικηγόρου - Ν/Σ του Δήμου, κ. Αναστάσιου Ρήγα
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη συζήτηση του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος
2) Αποδέχεται τα όσα παραθέτονται στην ανωτέρω εισήγηση του δικηγόρου - Ν/Σ του Δήμου, κ.
Αναστάσιου Ρήγα, και συγκεκριμένα
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α) Κάθε συμμετέχων σε διαγωνισμό του Δήμου κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας να έχει τη
δυνατότητα να προσκομίζει την απαιτούμενη από τη διακήρυξη για κάθε στάδιο του διαγωνισμού
εγγυητική επιστολή μετά τη λήξη της επιβληθείσας τραπεζικής αργίας.
β) Κάθε πιθανό εμπόδιο, πρόβλημα ή δυσχέρεια που συνδέεται άμεσα με την τραπεζική αργία και
αποτρέπει δυνητικούς συμμετέχοντες να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών
κατά το χρόνο που ισχύουν οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνεται υπόψη από τις αρμόδιες
επιτροπές διαγωνισμών ως κατάσταση ανωτέρας βίας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της όσο το
δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στους επικείμενους διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών κλπ.
γ) Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των υπό σύναψη συμβάσεων, με την αποδοχή εκ
μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας αντίστοιχου ποσού μετρητών αντί εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
δ) Η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου να εισπράττει έναντι των συναλλαγών, μετρητά πάνω και από το όριο
που προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες.
Η παρούσα διαβιβάζεται στο Γραφείο Προμηθειών και στην Ταμειακή Υπηρεσία για περεταίρω ενέργειες
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 226/2015.
Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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