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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 703 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 55 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «"Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου Αλεξανδρούπολης 

2021"" ». 

 

 

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 9η    Νοεμβρίου   του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την 34.990/ 05/11/2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

η οποία έγινε σύμφωνα με: 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/18, 

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-

2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021, τ. Β΄) 

 

    

Το ανωτέρω θέμα συζητείται εκτάκτως, καθώς η καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων λήγει στις 

12/11/2021 και η Απόφαση της Παράτασης θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν από την 

παρέλευση της προθεσμίας αυτής.  

 Η παράταση κρίνεται απαραίτητη καθώς η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει προλάβει να 

απαντήσει σε ερωτήματα – διευκρινίσεις που τέθηκαν μεν έγκαιρα (8/11/2021) 

αλλά θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί αυθημερόν προκειμένου να είναι εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας (τέσσερις ημέρες το αργότερο πριν από τη προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών). 

 

 

  

Ήταν  δε παρόντες : 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της 

Οικονομικής Επιτροπής 
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και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

 

   1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  4) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

 

 

1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  

 

 

 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 8 -    ),  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75, του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

  

Ο Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς,    κ. Θεόδωρος Βουρδόλης,   

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Αντιδήμαρχος  

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς     και 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Θεόδωρος Βουρδόλης,  ρωτά την Οικονομική 

Επιτροπή αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας το θέμα  :  «"Έγκριση 

παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για την 

"Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου Αλεξανδρούπολης 2021"».                  

  

 

Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καθώς η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων λήγει στις 12/11/2021 και η 

Απόφαση της Παράτασης θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν από την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής,  η παράταση κρίνεται απαραίτητη καθώς η Τεχνική Υπηρεσία 

δεν έχει προλάβει να απαντήσει σε ερωτήματα – διευκρινίσεις που τέθηκαν μεν 

έγκαιρα (8/11/2021) αλλά θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί αυθημερόν προκειμένου 

να είναι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (τέσσερις ημέρες το αργότερο πριν 

από τη προθεσμία παραλαβής των προσφορών),  ο Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο  

στην υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, 

κ.Καλοπανά Ευφροσύνη, η οποία λέγει τα παρακάτω: 

 

« Κύριοι Σύμβουλοι,  

 
Με την υπ’ αριθμ. 444/2021 Απόφασή σας (ΑΔΑ: 693ΞΩΨΟ-Φ1Θ) εγκρίνατε τους 

όρους της μελέτης και τον τρόπο υλοποίησης της προμήθειας “Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021”, μέσω ανοικτής 

διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 127.751,17€  συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%.  

  Σύμφωνα με την με  Αρ.Πρωτ: 33202/21.10.2021 Διακήρυξη, η καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12η Νοέμβρη 2021 και ώρα 

12.00μμ. Λόγω όμως του μεγάλου πλήθους των διευκρινιστικών ερωτημάτων που 

τέθηκαν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, κάποια εκ των οποίων αν και 

τέθηκαν έγκαιρα δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν από την Υπηρεσία μας έως και 

ΑΔΑ: 9Κ0ΡΩΨΟ-ΦΧ8



τέσσερις ημέρες πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, απαιτείται η 

παράταση της προθεσμίας αυτής έως την 18η Νοέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, “η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.” 

 

   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης εισηγείται : 

 

Την έγκριση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των 

προσφορών έως την 18η Νοέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ. Η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα είναι η 23η Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 10.00 πμ». 

 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία απουσιάζει ο 

κ.Μυτιληνός Ε.,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει  την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των 

προσφορών, για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 2021"»,       έως την 18η Νοέμβρη 2021 και ώρα 

12.00μμ. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα είναι η 

23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 πμ. 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

2) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

6)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 
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