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 Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Απφ ην πξαθηηθφ  ηεο αξηζ. 1/2022 ηαθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο  

Αξηζκφο Απφθαζεο:  2/2022                     ΠΔΡΙΛΗΦΗ: «Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ δηεζλή, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ, κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 16511/01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 21PROC009717835), γηα ηε γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΤΣΗΜΑ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ / ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ 

ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.248.165,60€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο (κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 

ΔΗΓΗ: 143291)». 

 

ηα Λεραηλά ζήκεξα ηελ 17
ε
 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

11:00-13:00 ην κεζεκέξη ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ιφγσ ιήςεο ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο θαη δηάδνζεο  ηνπ θνξσλντνχ COVID -19 ε  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο-

Κπιιήλεο (εγθχθιηνο  αρηζ.163/33282/29.05.2020 ηνπ ΤΠΔ& αξηζ. πξση: 60249/22-09-2020 

έγγξαθν  ηνπ ΤΠΔ)  & αξηζ.πξση: 7767/15.06.2021 έγγξαθν  ηνπ ΤΠΔ) χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 

284/12-01-2022 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε 

ηεο, θ.ι.π, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  77 ηνπ Ν. 4555/2018 &  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4623/2019 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ Ν. 4735/2020. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  απηήο  ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία,  δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά κειψλ, βξέζεθαλ παξφληα επηά  θαη ζπγθεθξηκέλα: 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1) Λέληδαο Ισάλλεο. Πξφεδξνο 

2) Καθαιέηξε Γεσξγία  

3) Βαξβαξέζνο Ισάλλεο 

     4)   Γηαλλίηζε Αιεμάλδξα,ηαθηηθφ κέινο  

     5)  Υαηδήο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 

     6)  Βαγγειάθνο  Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο   

     7)  Μίγθνο Αλδξέαο, ηαθηηθφ κέινο  

                                 0 

 

 

Οη αληίζηνηρνη  κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, Πξφεδξνη  ησλ πκβνπιίσλ  ησλ  

Κνηλνηήησλ & Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ δελ παξεπξέζεθαλ ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε. 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Καξακπέιε νθία. 

Κεξχζζνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξφεδξνο, θαη  εηζεγνχκελνο   ην  2
ο
 ζέκα 

είπε ηα εμήο: κε ηελ 471/2021 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 

74/2020 κειέηεο πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν ««ζχζηεκα ηειεειέγρνπ/ηειερεηξηζκνχ γηα αλίρλεπζε δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο» ζπλνιηθνχ πξ/ζκνχ 

4.248.165,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαη εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο κέζσ 

ΔΗΓΗ θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ 

ησλ νξίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. Οξίζηεθε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ 

ε 20/1/2022 θαη ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ε 26/1/2022. Με ηελ απφ 12/1/2022 εηζήγεζή ηεο ε 

ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Λακβάλνληαο ππφςηλ 

A. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 16511 01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 21PROC009717835 θαη ΑΓΑ: 6ΓΦΓΧΦΓ-Ν4) 

πξνθήξπμε (πξνθήξπμε-δηαθήξπμε), ε νπνία εζηάιε θαη ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα δεκνζίεπζε ζηηο 02 Γεθεκβξίνπ 2021 (2021S/ 237 - 623642), ελψ ζε εζληθφ επίπεδν έιαβε 

ηηο απαξαίηεηεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. χκθσλα κε ηα σο άλσ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίζηεθε γηα ηε Πέκπηε 20 

Ιαλνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 10:00πκ θαη εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/364649/
https://dimosnet.gr/blog/laws/364649/
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νξίζηεθε γηα ηελ Σεηάξηε 26 Ιαλνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 10:00πκ, κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ, κε κνλαδηθφ 

ζπζηεκηθφ αξηζκφ α/α 143291.  

B. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 391/17-01-2021 έγγξαθν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα “INTRACAT AΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ”, ην νπνίν εζηάιε ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 07/01/2021, θαη κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ παξάηαζε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνχ (ηειεξγαζία, πξνιεπηηθή θαξαληίλα θιπ) ζπλζήθεο, νη 

νπνίεο δπζθνιεχνπλ ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ νκαιή εμέιημε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

θαζψο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ππνβάιινπλ άξηηεο 

πξνζθνξέο.  

Γ. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 392/17-01-2021 έγγξαθν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα “ELMO CITY ANΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ”, ην νπνίν εζηάιε ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ 

ζηηο 11/01/2021, θαη κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνχ 

(ηειεξγαζία, πξνιεπηηθή θαξαληίλα θιπ) ζπλζήθεο, νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ ζπλερψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ νκαιή εμέιημε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ππνβάιινπλ άξηηεο πξνζθνξέο. 

51. Σν γεγνλφο φηη ε αηηνχκελε, απφ ηνπο σο άλσ ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ θξίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

αλαγθαία γηα ηνλ ιφγν φηη, νη ηδηαίηεξεο θαη πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εμαηηίαο ηνπ 

Κνξσλντνχ, θαζψο θαη ηα έθηαθηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ ηνχ πξνθαινχλ ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δχλαληαη, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, λα παξαηείλνπλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ γηα ην αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή ρξφλν γηα λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

(ΔΑΑΓΗΤ, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 24/2020).   

Δηζεγείηαη ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην 

δηεζλή, ειεθηξνληθφ, αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 16511 01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 

21PROC009717835 θαη ΑΓΑ: 6ΓΦΓΧΦΓ-Ν4), αξηζκφ Πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ 2021 (2021S/ 237 - 

623642): έσο θαη ηε Πέκπηε, 10 Φεβροσαρίοσ 2021 θαη ώρα 10:00κκ θαζψο θαη ηε κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, γηα ηελ Σεηάρηε, 

16 Φεβροσαρίοσ 2021 θαη ώρα 10:00π.κ., ήηνη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχζνπ νη φξνη ηεο ππ’ αξηζκ. 16511 01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 21PROC009717835 θαη 

ΑΓΑ: 6ΓΦΓΧΦΓ-Ν4) δηαθήξπμεο θαη ινηπά ζηνηρεία δεκνζηφηεηαο. 

Η παξνχζα απφθαζε ιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1.6 ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 16511/01-12-2021, ήηνη δεκνζίεπζε ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελ ζπλερεία δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν, ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr , ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 

http://www.promitheus.gov.gr (ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ δηαγσληζκνχ κε κνλαδηθφ ζπζηεκηθφ α/α 143291)». 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη α) ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ηνπ άξζξνπ 58 παξ 1ε ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203, β)  

ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α')& απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ N.4625/19 (ΦΔΚ 

139/31.08.2019 ηεχρνο A’), γ) Σνπ άξζξνπ72 παξ.1 πεξηπη. ζη I θαη δ ηνπ Ν.3852/2010, δ) ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016, ε) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζη) ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 

ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη απφ ηελ 

πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ 
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Ν.4555/2018, ε) ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 17-5/15.6.59 Β.Γ. «πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ζ) ηελ ππ΄ αξίζ. 471/2021 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, θαζψο 

θαη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, 

 

Αποθαζίδεη οκόθωλα 

Σελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην 

δηεζλή, ειεθηξνληθφ, αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 16511 01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 

21PROC009717835 θαη ΑΓΑ: 6ΓΦΓΧΦΓ-Ν4), αξηζκφ Πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ 2021 (2021S/ 237 - 

623642): έσο θαη ηε Πέκπηε, 10 Φεβροσαρίοσ 2021 θαη ώρα 10:00κκ θαζψο θαη ηε κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,  γηα ηελ 

Σεηάρηε, 16 Φεβροσαρίοσ 2021 θαη ώρα 10:00π.κ., ήηνη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ππ’ αξηζκ. 16511 01-12-2021 (ΑΓΑΜ: 21PROC009717835 θαη 

ΑΓΑ: 6ΓΦΓΧΦΓ-Ν4) δηαθήξπμεο θαη ινηπά ζηνηρεία δεκνζηφηεηαο. 

 

Η παξνχζα απφθαζε ιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1.6 ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 16511/01-12-2021, ήηνη δεκνζίεπζε ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελ ζπλερεία δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν, ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 

http://www.promitheus.gov.gr (ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ δηαγσληζκνχ κε κνλαδηθφ ζπζηεκηθφ α/α 143291). 

 

Η παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19. 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμ. Αξηζκφ  2/2022 θαη αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ 

ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

 

      O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΛΔΝΣΕΑ ΗΩΑΝΝΖ  1) Γηαλλίηζε Αιεμάλδξα ,ηαθηηθφ κέινο  

2) Καθαιέηξε Γεσξγία 

3) Βαξβαξέζνο Ισάλλεο 

4) Υαηδήο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 

5) Βαγγειάθνο  Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο   

6)Μίγθνο Αλδξέαο , ηαθηηθφ κέινο  

 

Α Κ Ρ Η Β Δ    Α Ν Σ Η Γ Ρ Α Φ Ο 

Λεραηλά, 17-01-2022 

Ο Γήκαξρνο Μ.Δ.Γ. 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΔΟ  ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  

Γεληθός Γρακκαηέας  

Γήκοσ Αλδραβίδας- Κσιιήλες  
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΨΓ-ΖΝΧ
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