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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της δια περιφοράς  συνεδρίασης αριθμ. 07/2020 της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ.Απόφ.:94/2020 Θέμα 12
ο
:  Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής στη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση 

της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση 

μελέτης. (από 06-04-2020 εισήγηση  Πρ/νης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Σήμερα  14  Απριλίου,  του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  11:00 π.μ.  συνήλθε η 

Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

του Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου: 5542/10-04-2020, δια περιφοράς πρόσκληση και σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 184 του Ν.4635/2019. 

2. Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού 

της διάδοσής του». 

3. Την με αριθμξ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών 

και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής 

και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»  

 που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010) .  

Στην παρούσα διαδικασία (συνεδρίαση εξ αποστάσεων)  συμμετείχαν τα έξι από τα επτά μέλη. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7) μελών 

συμμετείχαν έξι (6), μέλη, δηλαδή: 

            ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
 

             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1 Μπάτσης Χρήστος (Πρόεδρος)  1 Μπίνος Δημήτριος, τακτικό μέλος 
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Κετικίδης Ιωάννης- Αντιδήμαρχος 

(Αντιπρόεδρος)   

 

 

 

3 Σέλκος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος    

4 Βέσκος Δημήτριος, τακτικό μέλος    

5 Χατζηδημητρίου Αθανάσιος, τακτικό μέλος    

6 Τσάνταλης Παρασκευάς, τακτικό μέλος    

Υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, κ. Αθανασίου 

Πέτρος.     

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά – με e-mail, για όλα τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης της 7
ης

 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, επί 

συνόλου δέκα οκτώ (18) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν ηλεκτρονικά – με e-mail τις απόψεις τους.   

Για την ψήφιση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης  έλαβαν υπόψη την αριθ.πρωτ.:ΔΥ/06-047-2020, 

εισήγηση της Πρ/νης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική 

μορφή και το οποίο έχει ως εξής: 
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   «ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης . 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α' 68). 

3. Τη με αρ. ΑΔΑΜ:20PROC006437678 Διακήρυξη για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης ««ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ» με κωδ. ΟΠΣ 5003926, της ΕΥΔ  ΕΠ 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 16-03-2020,  που ορίζει στο άρθρο 

18 ως ημερομηνία για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 15 Μαΐου, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 23:59 
4. Το άρθρο 20 Α της διακήρυξης που ορίζει ως ημερομηνία για την  παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και 

τη διενέργεια σχετικής διαβούλευσης στο Δημαρχείο του δήμου Αλμωπίας την 14 Απριλίου ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 
5. Το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4412/2106 σύμφωνα με το οποίο η παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και η  

σχετική διαβούλευση ορίζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών 

6. Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 88416 

7. Τη δημοσίευση της Προκήρυξη σύμβασης στο 2020/S 055-131121 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
. 
στις 18/03/2020  

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1. την  παράταση της ημερομηνίας παρουσίασης του προς ανάθεση έργου και της σχετικής διαβούλευσης κατά 

δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα να ορίσετε την παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και τη σχετική 

διαβούλευση στο Δημαρχείο του δήμου Αλμωπίας (πλ.Αγγελή Γάτσου, 58 400 Αριδαία), στις 15 Ιουνίου 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  
2. την  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ανοικτού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προς ανάθεση σύμβαση κατά δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα να 

ορίσετε: 

ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 16 Ιουλίου, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 23:59 και 

ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται την 21 Ιουλίου , 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
 

Η   απόφαση  της  παράτασης θα  ακολουθήσει  όλους  τους  κανόνες  δημοσιότητας  

της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.». 

Κατόπιν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κετικίδης Ιωάννης, κ. Σέλκος Ιωάννης και κ. 

Χατζηδημητρίου Αθανάσιος κατέθεσαν ηλεκτρονικά (e-mail) τις απόψεις τους εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. Ο κ. Βέσκος Δημήτριος τηλεφωνικώς κατέθεσε τις απόψεις του εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. Ο κ. Τσάνταλης Παρασκευάς εγγράφως κατέθεσε τις απόψεις του εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα μέλη ψηφίζουν ΥΠΕΡ.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του 

Ν.4653/2019 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α΄/11-3-

2020)  

3. Την με αριθμξ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131121-2020:TEXT:EL:HTML
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

7. Τις όποιες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

8. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 

9. Τις αριθ.πρωτ.: ΔΥ/06-047-2020, εισήγηση της Πρ/νης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

10. Την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία – υπηρεσία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει την  παράταση της ημερομηνίας παρουσίασης του προς ανάθεση έργου και της σχετικής 

διαβούλευσης κατά δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα ορίζει την παρουσίαση του προς ανάθεση 

έργου και τη σχετική διαβούλευση στο Δημαρχείο του δήμου Αλμωπίας (πλ.Αγγελή Γάτσου, 58 

400 Αριδαία), στις 15
η
 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

2. Εγκρίνει την  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη 

διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προς ανάθεση σύμβαση κατά δύο (2) 

μήνες και συγκεκριμένα ορίζει: 

 ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 16
η
 Ιουλίου, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 23:59 και 

 ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 21
η
 Ιουλίου , ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 

- Η   απόφαση  της  παράτασης θα  ακολουθήσει  όλους  τους  κανόνες  δημοσιότητας  της 

διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 

 

 Η παρούσα απόφαση θ’ ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην 

πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου 

COVID-19, σύμφωνα την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019 και την Την με αριθμξ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 

(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμ. 94/2020 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η ηλεκτρονική συνεδρίαση. 

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

                  

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                         (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς) 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  14  Απριλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 

 

 

  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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