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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 17/2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πρεσπών στις 16 Αυγούστου 2022. 

 

  ΑΡ. ΑΠ. : 131/2022     Περίληψη: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»». 

 

 Στον Λαιμό, σήμερα  16-08-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00΄  στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα του Δήμου  Πρεσπών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Πρεσπών,  ύστερα από την 3516/09/12-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά μέλη (7) μέλη: 

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Πασχαλίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

2. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

     3.   Νικολάου Λάζαρος  (Μέλος) 

     4    Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

     5.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 
6.    Τράσιας Άγγελος (Μέλος) 

7.    Τράσια Έλλη (Μέλος) 

 

                ΑΠΟΝΤΕΣ 

κανένας 

Που δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της 

συνεδρίασης είπε τα παρακάτω: 

Σας παραθέτω την εισήγησή μου επι του θέματος:                                                                                                                              
 

Ταχ.Δ/νση: Λαιμός                                                                     Πρoς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ           Τ.Κ.:   53150  Λαιμός      ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 
Τηλ.: 23853-51322        
Πληρ.: Ε.Καραγιάννης                                                                              
Email: karpresp@otenet.gr                                                         

 
 

ΘΕΜΑ : Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» 

 
Σχετ. : α. Το από 04/08/2022 «Μήνυμα», μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ     ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ» της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  
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β. Η υπ’ αριθμ. 100/2022 (ΑΔΑ: 95Ζ4ΩΞ8-ΡΟΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Πρεσπών, έγκρισης όρων διακήρυξης και   δημοπράτησης του έργου,  

 γ. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: 22PROC011045994. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένου ότι : 

-το κλείσιμο λόγω των καλοκαιρινών αδειών της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων,  

-η εν λόγω εταιρεία αδυνατεί να συγκεντρώσει τις απαραίτητες προσφορές για την 

κοστολόγηση και την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους  

-και προφανώς αυτό θα ισχύει και για άλλες εταιρείες 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΣΠΩΝ», με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 186741 για τις 29-08-2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ.. 

 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και  έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 108) και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις της περ. iεδ. στ παρ.1 αρ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

3. Την αριθ. 66/2022 απόφαση Ο.Ε. 

4. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΣΠΩΝ», με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 186741 για τις 29-08-2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ.. 

Β. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2022. 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

      Πασχαλίδης Παναγιώτης 

1.              1.    Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

  2.   Νικολάου Λάζαρος  (Μέλος) 

  3.   Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

  4.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 

                   5.   Τράσια Έλλη (Μέλος) 
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