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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 297/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 28/05-08-2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης σχετικά με την χορήγηση ή μη παράτασης στην 
προθεσμία υποβολής προσφορών σχετικά με τη διακήρυξη ανοικτού 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Κοινοτικών ορίων για την ανάθεση της 
παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή 
αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
[Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135188] 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021  και ώρα 11:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 (ΑΔΑ : 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05-07-2021 (ΑΔΑ : 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-07-2021 (ΑΔΑ : ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18) την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-07-2021 (ΑΔΑ : Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-OΧ9) και την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-8-2021 (ΑΔΑ : 60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16201/04-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
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2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος     
5. Ζάπρα Χριστίνα  
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα 
 
Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής με την υπ’ αρ. 295/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 28ης έκτακτης 
συνεδρίασης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), 
λόγω χρονικών περιορισμών. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π. 16197/04-08-2021 εισήγηση το τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης μας 
παραθέτει τα εξής: 
 
 

Θέμα : Λήψη Απόφασης σχετικά με την χορήγηση ή μη παράτασης στην προθεσμία 

υποβολής προσφορών σχετικά με τη διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού άνω των Κοινοτικών ορίων για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας με θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου». [Αριθμός Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ: 135188] 

  

Σχετ. : 1) Η υπ’ αρ. 14435 / 14-7-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008916157 2021-07-14) 

Διακήρυξη. Σύμφωνα με αυτή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών είναι η Τρίτη 10 Αυγούστου 2021. 
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2) Η από 30-7-2021 Αίτηση της εταιρίας “A. DABLER A.E.”, με αίτημα την παροχή 

παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών. 

3) Η από 30-7-2021 Αίτηση της εταιρίας “GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε.”, με αίτημα την 

παροχή παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών. 

4) Η από 30-7-2021 Αίτηση της εταιρίας “INTRAKAT A.E.”, με αίτημα την παροχή 

παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών.  

5) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15992 / 2-8-2021 απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας μας 

προς τις 3 αιτούσες εταιρίες. Η απάντηση είναι αρνητική. 

6) Η από 4-8-2021 Αίτηση Θεραπείας της εταιρίας “A. DABLER A.E.”, με εκ νέου 

αίτημα την παροχή παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών. 

7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 16184 / 4-8-2021 Αίτημα της Υπηρεσίας μας προς τη Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου, για τη διατύπωση νομικής γνώμης αναφορικά με τη 

δυνατότητα παροχής παράτασης σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση 

θεραπείας. 

8) Η υπ’ αρ. πρωτ. 16194 / 4-8-2021 Γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τη οποία «μπορεί να δοθεί εύλογη παράταση σε σχέση με τον αρχικό 

χρόνο δημοσίευσης». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, παρακαλούμε για τη συζήτηση του ανωτέρω 

θέματος και για τη λήψη σχετικής Απόφασης, που θα αφορά την έγκριση ή μη της παράτασης 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο Διαγωνισμό και, σε περίπτωση 

θετικής Απόφασης, τον καθορισμό της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Κατά τα λοιπά, οι εγκεκριμένοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.  

                                                                                         

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε με βάσει τα ανωτέρω σας καλώ να εγκρίνουμε την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον ανωτέρω διαγωνισμό έως 

τις 10/09/2021. 

 

Και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης ο οποίος ανέφερε « Δεν πείθομαι από τις νομικές 

αιτιάσεις του νομικού μας συμβούλου, ότι αν δεν δοθεί παράταση θίγεται ο υγιής 

ανταγωνισμός κλπ.  Αν όντως δεν προλαβαίνουν οι τρεις από τις επτά εταιρείες που 

εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
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λόγω υπολειτουργίας των υπηρεσιών, αυτό είναι θέμα της διοίκησης που δεν 

επέδειξε προνοητικότητα ώστε να δώσει μεγαλύτερη προθεσμία. Αποκλειστικά 

υπεύθυνοι είστε εσείς. Και ποιος μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μετά την 

παράταση που ζητάτε σήμερα να δώσετε, δεν θα προκύψει νέα αίτηση για 

παράταση; Είναι λογικό ότι ο ιδιώτης εργολάβος επιδιώκει τη δική του  ευκολία. Εγώ 

όμως ως δημοτικός σύμβουλος, έχω υποχρέωση να μάχομαι για το συμφέρον του 

τόπου μου, για το συμφέρον του Δήμου μου, και να μη στήνομαι στις αιτιάσεις του 

κάθε ιδιώτη – εργολάβου. Σαφώς λοιπόν καταψηφίζω την εισήγηση για παράταση 

της προθεσμίας. 

 

Ο Πρόεδρος απαντώντας ανέφερε ότι σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου, μπορεί να δοθεί εύλογη παράταση. Εξάλλου σας υπενθυμίζω ότι εσείς 

λέγατε ότι το ζητούμενο είναι η συμμετοχή πολλών υποψηφίων. Με την παράταση 

της προθεσμίας αποδεικνύουμε λοιπόν, ότι επιθυμούμε τη συμμετοχή όσο το 

δυνατόν περισσότερων υποψήφιων και όχι μόνον του ενός. 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Την υπ’αριθμ. 14435/14-7-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού «Εξοικονόμησης 

ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135188). 

5. Την με Α.Π. 16197/04-08-2021 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης. 

6. Την με Α.Π. 16194/04-08-2021 Γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη 
οποία «μπορεί να δοθεί εύλογη παράταση σε σχέση με τον αρχικό χρόνο 
δημοσίευσης». 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

 
Αποφασίζει με πλειοψηφία 

 
 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του  ανοικτού 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Κοινοτικών ορίων για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας με θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου». [Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 

135188] μέχρι τις 10/09/2021 (νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης 
Ηρακλής καταψήφισαν. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 297/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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