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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 45ες /30-12-2019 Καηεπείγοσζας σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Παράηαζε προζεζκίας γηα σποβοιή προζθορώλ γηα ηο δηαγφληζκό ηες
ΟΕΔΑ Ζαθύλζοσ θαη ελεκέρφζε ζτεηηθά κε ηα αποηειέζκαηα ηες
δηαβούιεσζες».
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ.
πξση. 29826/27-12-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα πέληε (5), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Βαξβαξίγνο Φαξάιακπνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Καςακπέιε Βαζηιηθή

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Ξέλνο Αλδξέαο
2.- Καξαθάο Σσηήξηνο
3.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
4.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Καθνιύξεο Σηαύξνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Βαξβαξίγν
Φαξάιακπν.
Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο νη ππάιιεινη ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ :Σνύιε Αζπαζία θαη Παληή Μαξία θαζώο επίζεο θαη ν ππάιιεινο ηνπ
Σπλδέζκνπ Γηαρείξηζεο Σηεξαηώλ Απνβιήησλ Ν. Εαθύλζνπ θ. Κάξδαξεο Θεόδσξνο .
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο
ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Παράηαζε προζεζκίας γηα σποβοιή
προζθορώλ γηα ηο δηαγφληζκό ηες ΟΕΔΑ Ζαθύλζοσ θαη ελεκέρφζε ζτεηηθά κε
ηα αποηειέζκαηα ηες δηαβούιεσζες» αλαθέξεη ηα εμήο:
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο ζύληαμεο άξηησλ Τερληθώλ
πξνζθνξώλ γηα ην έξγν ηεο ΟΔΓΑ Εαθύλζνπ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ιόγν ηνπ όηη ηελ πεξίνδν απηή πξνθύπηνπλ αξθεηέο
εξγάζηκεο εκέξεο σο αξγίεο ησλ ενξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πξσηνρξνληάο,
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πξνηείλεηαη παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη
αληίζηνηρα ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ
17ε Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 15.00 θαη σο λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηελ 23ε
Ηαλνπαξίνπ 2020.
Σπλαθόινπζα ε παξάγξαθνο 2.3. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο δηαθήξπμεο, γίλεηαη σο εμήο:
«Εθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 7/01/2020 ε αλαζέηνπζα αξρή
παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην
αξγόηεξν ζηηο13/01/2020».
Δπίζεο γίνεται ε παξάγξαθνο 15.3 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο σο εμήο:
«Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνύζαο, ήηνη κέρξη
17/03/2021, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο.»
Δπίζεο ζηελ ζπλέρεηα ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε
ηελ δηαβνύιεπζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη γηα εξσηήκαηα - δηεπθξηλήζεηο ηερληθήο
θύζεσο πνπ ηίζεληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθφλα
Αποθαζίδεη: εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαη νξίδεη λέα
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 17ε Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ώξα
15.00 θαη σο λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηελ 23ε Ηαλνπαξίνπ 2020.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 240/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Βαξβαξίγνο Φαξάιακπνο
3.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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