
                           
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                      ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 24/2014  της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 
 

Αριθ.Απόφ: 199/2014 Θέμα: Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί παράτασης ισχύος 
οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του υποέργου 1 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ>> 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
8.00΄π.μ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου με αριθμό 28061/07-10-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος 
2. Μπάτσης Χρήστος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ 
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  
4. Κετικίδης Ιωάννης   
5. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
6.   
7.    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα, για την 
τήρηση των Πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 
 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ.πρωτ: 27303/30-
09-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: Εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας περί παράτασης ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του υποέργου 1 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
‘‘ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί παράτασης ισχύος οικονομικών 
προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον 
διαγωνισμό του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΥΑΩΨΩ-ΨΙΩ



 
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
 

Σε συνέχεια: 

1. της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 146/2013 και θέμα “Εξέταση 

ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού του Υποέργου <1> - Κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας, της πράξης “Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας” και έγκριση του αποτελέσματος  του 

διαγωνισμού, μετά των έλεγχο των ενστάσεων”, 

2. της αρίθμ. πρωτ. 25196/26-07-2013 προδικαστικής προσφυγής (άρθρου 4 Ν. 

3886/2010) της κ/ξιας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ – ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΤΕ.  

3. της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 183/2013 για την εξέταση της 

προδιακστικής προσφυγής 

4. της με αρίθμ. πρωτ. 27660/20-08-2013 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (άρθρου 5 

Ν. 3886/2010) στην επιτροπή αναστολών του ΣΤΕ 

5. της Α271/02-12-2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που 

εκδόθηκε επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε η κ/ξια ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ – ΝΑΟΥΜ 

Σ.Θ.ΑΤΕ.  

6. της 1228/16-01-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για λήψη απόφασης από 

την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την  Α271/02-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης 

7. της 97/14-4-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας για 

παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών μέχρι τις 15/8/2014 

και επειδή οι διαδικασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να έχει λήξει η ισχής των 

οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, ήτοι στις 15/8//2014  και ακόμα θα πρέπει να 

παραταθεί και η ισχύς των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  των διαγωνιζομένων, καθώς θα 

μεσολοβήσει επιπλέον χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψιν και τα 

στάδια του προσυμβατικού ελέγχου.  

Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της αναθέτουσας αρχής  περί παράτασης ισχύος των 

οικονομικών προσφορών του υποέργου 1 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”, με εκτίμηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 

τουλάχιστον ακόμα πέντε μήνες , από την λήξη των προσφορών, δηλαδή μέχρι 31/01/2015 και 

αντίστοιχα παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 15.3 της διακήρυξης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει 

να είναι κατά τριάντα τουλάχιστον μέρες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 

δηλαδή παράταση μέχρι 28/02/2014.’’ 

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΞΥΑΩΨΩ-ΨΙΩ



 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
1.Την αποδοχή της παράτασης ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 – <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» μέχρι την 28/02/2014 
λαμβάνοντας υπόψη το υπ.αριθ.πρωτ: 27303/30-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 199/2014 
………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Τα Μέλη 

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

                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  8 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 
                                                    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΥΑΩΨΩ-ΨΙΩ
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