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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 249 /2018  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 30/30-8-2018 έκτακτης συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ".  

 
  
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Πέμπτη, 30 Αυγούστου του έτους 2018  και ώρα 
18:45, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το 
άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 14559/30-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα 
εννιά (9), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαή 
3. Ζιακούλης Ηλίας 
4. Καραστερίου Ευάγγελος 
5. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
6. Λοκοβίτης Νικόλαος 
7. Σαραμάντος Δημήτριος 
8. Καρασαββίδης Δημήτριος 
9. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

                   Απόντες 
 
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. 
Ζαχαριάδη Πραξιτέλη.  
 
 
 Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του Άρθρου 75 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των χρονικών περιορισμών. Το σώμα δέχτηκε 
ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων. 
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Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:   
 
       Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 449/30-08-2018 έγγραφό του  αναφέρει τα εξής:  
 
 
Με την υπ’ αριθμ. 245/2018  (ΑΔΑ:ΩΜΟ3ΩΗΖ-Κ1Α) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής έγινε ο  καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» με αρ. μελέτης 12/2018, 
προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια έγινε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (πρόχειρος 
διαγωνισμός) μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 30/08/2018 και αποσφράγιση των 
προσφορών την 06/09/2018 και πήρε τον συστημικό αριθμό 75846. 

Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τον συστημικό αριθμό 75846 και με τίτλο 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» 
για τεχνικούς λόγους (δεν έχει κλειδώσει η σωστή εφαρμογή προτύπου στο 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «ΕΣΗΔΗΣ», με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν προσφορές) θα συνεχίσει, με τους 
ίδιους ακριβώς όρους, με τον νέο συστημικό αριθμό 76217, με μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών την 10/09/2018 και ώρα 
15:00 μ.μ. και αποσφράγισης προσφορών την 17/09/2018 και ώρα 9:00 π.μ. 
 
 
Καλούμαστε να εγκρίνουμε  τη συνέχιση του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
με τον συστημικό αριθμό 75846 και με τίτλο έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» (για τεχνικούς λόγους 
δεν έχει κλειδώσει η σωστή εφαρμογή προτύπου στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «ΕΣΗΔΗΣ», με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να υποβληθούν προσφορές), με τους ίδιους ακριβώς όρους, με τον 
νέο συστημικό αριθμό 76217, με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών την 10/09/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης προσφορών την 17/09/2018 και ώρα 9:00 π.μ. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του  αρθ. 72 του Ν. 3852/10 
3. Την υπ’ αριθμ. 245/2018  (ΑΔΑ:ΩΜΟ3ΩΗΖ-Κ1Α) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
4. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 449/30-08-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
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Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 
Εγκρίνει τη συνέχιση του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τον συστημικό 
αριθμό 75846 και με τίτλο έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ», με τους ίδιους ακριβώς όρους, με τον νέο 
συστημικό αριθμό 76217, με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών την 10/09/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. και αποσφράγισης 
προσφορών την 17/09/2018 και ώρα 9:00 π.μ. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  249/2018 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

    ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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