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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 333/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  38ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-12-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 27169/29-11-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων στον Ανοικτό   διαγωνισµό µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 133108 για την «Προµήθεια  
συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι την 
υπ’αριθµ 27471/2-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
 ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων  οικονοµικών φορέων στον Ανοικτό   διαγωνισµό µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 133108 για την «Προµήθεια  
συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 10721 /24-5-2021). 
Έχοντας  υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την αριθµ. 10721 /24-5-2021 (Α∆ΑΜ: 21PROC008652020) διακήρυξη για την «Προµήθεια  
συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» και 
ιδιαίτερα τα άρθρα α) 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών «Οι υποβαλλόµενες προσφορές 
ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού( δηλαδή έως την 10/12/2021). Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 
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παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια»   και β) 2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
«Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 10-1-2022, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής». 

3. Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην φάση της 
προσκόµισης των δικαιολογητικών µειοδότη.  

4. Την ανάγκη του ∆ήµου Εορδαίας για την συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισµού και την 
εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας 

Εισηγούµαστε  
Την έγκριση παράτασης προσφορών εφόσον συµφωνούν οι κάτωθι οικονοµικοί φορείς που σύµφωνα µε την 
296/2021(Α∆Α : ΩΤ99ΩΡ6-ΧΕΜ)  απόφαση της Ο.Ε. γίνονται δεκτοί στο στάδιο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
– Τεχνική προσφορά» του διαγωνισµού  µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 133108 «Προµήθεια  συστηµάτων βυθιζόµενων 
κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 10721 /24-5-2021) µε 
ποσό προϋπολογισµού 245.520,00€, ήτοι : 

1. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α προσφοράς  229267 
2. ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                        µε α/α προσφοράς  228595 

Οι ανωτέρω οικονοµικοί φορείς θα κληθούν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ να δηλώσουν 
γραπτώς (υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογραµµένη) εάν επιθυµούν ή όχι τη συνέχιση της συµµετοχής τους 
στον εν θέµατι διαγωνισµό ανανεώνοντας τις προσφορές τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών  
προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και την αντίστοιχη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών από την πρόσκληση. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα σταλεί ταχυδροµικώς 
εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά, πλην των µελών Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγα οι οποίοι 
δήλωσαν παρόντες. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 333/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. την υπ’ αριθµ. 10721 /24-5-2021 (Α∆ΑΜ: 21PROC008652020) διακήρυξη 
4. την υπ’αριθµ 296/2021 ΑΟΕ 
2. την υπ’αριθµ 26763/24-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση προσφορών εφόσον συµφωνούν οι κάτωθι οικονοµικοί φορείς που σύµφωνα µε την 
296/2021(Α∆Α : ΩΤ99ΩΡ6-ΧΕΜ)  απόφαση της Ο.Ε. γίνονται δεκτοί στο στάδιο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
– Τεχνική προσφορά» του διαγωνισµού  µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 133108 «Προµήθεια  συστηµάτων βυθιζόµενων 
κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 10721 /24-5-2021) µε 
ποσό προϋπολογισµού 245.520,00€, ήτοι : 

3. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α προσφοράς  229267 
4. ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                        µε α/α προσφοράς  228595 
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Οι ανωτέρω οικονοµικοί φορείς θα κληθούν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ να δηλώσουν 
γραπτώς (υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογραµµένη) εάν επιθυµούν ή όχι τη συνέχιση της συµµετοχής τους 
στον εν θέµατι διαγωνισµό ανανεώνοντας τις προσφορές τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών  
προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και την αντίστοιχη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών από την πρόσκληση. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα σταλεί ταχυδροµικώς 
εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγα δήλωσαν παρόντες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 333/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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