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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 118/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».
Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα
12:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 10797/8-6-2018 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, όπως ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και είχε
δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Δημήτριος
Γιάννου
Δήμαρχος- 1.Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος,
Πρόεδρος,
2.Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να κριθεί το θέμα της
ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, λόγω του περιορισμένου χρόνου που απομένει για
την υποβολή προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις
του ανωτέρω άρθρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, για το λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος
εξέθεσε, και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
και να ληφθεί σχετική
απόφαση.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 10773/7-6-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα
ακόλουθα:
Επειδή κατατέθηκαν ηλεκτρονικά πρόσθετα υπομνήματα και ερωτήματα για
παροχή διευκρινήσεων ,τα όποια και σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας ,σχετικά
με τον διαγωνισμό την τελευταία ημέρα της προθεσμίας (5/6/2018- αργά το
απόγευμα) υποβολής τους, η Υπηρεσία δεν πρόλαβε έγκαιρα να απαντήσει σε αυτά
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την κατάρτιση
των προσφορών τους.
Για τον λόγω αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.3. της Διακήρυξης με
αριθ. πρωτ. 8609/7-5-2018 ,ζητούμε σύγκλιση κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να χορηγηθεί παράταση της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών κατά επτά (7) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 19-6-2018 και συνεπώς
με ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς την Παρασκευή 22-6-2018.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό
της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 10773/7-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου καθώς και την αριθ. πρωτ.
8609/7-5-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη χορήγηση παράτασης, της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ», κατά επτά (7) ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Τρίτη 19-6-2018 και ώρα
17:00μ.μ., και συνεπώς η ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή 22-6-2018.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 118/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέτκος, Μιχάλης
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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