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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Από το Πρακτικό της αριθµ. 1 έκτακτης συνεδρίασης  

                   της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας 

 

Αριθµός  Απόφασης   2/2019 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης προθεσµίας παραλαβής προσφορών µε την ανοιχτή διαδικασία για 

«Προµήθεια τεχνητού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τον 

εξοπλισµό παιδικών χαρών  ∆ήµου Νάουσας» 
 
Στη Νάουσα  και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 18  του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2019 ηµέρα 

της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, 

ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 770/18-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε 

σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 

µελών ήταν παρόντα 5  µέλη:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1)Κουτσογιάννης Νικόλαος(πρόεδρος)                                 1)Λαζαρίδου ∆έσποινα 

 2)Λογδανίδης Ευστάθιος                                                   2)Μαλάκη Αθηνά 

 3)Βαλσαµίδης Σταύρος                                                     3)Κουτσογιάννης Νικόλαος                                                                

 4)∆άγγας Στέλλιος                                                           4)Τάκη – Τζέπου Ελπίδα  

 5)Λακηνάνος Αγγελάκης 

  

                                                                                    οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

       νόµιµα προσκλήθηκαν 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών.       

      Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο  1ο θέµα της   ηµερήσιας διάταξης για την  «Απόφαση παράτασης 

προθεσµίας παραλαβής  προσφορών µε την ανοιχτή διαδικασία για την Προµήθεια τεχνητού ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τον εξοπλισµό παιδικών χαρών  ∆ήµου 

Νάουσας» και είπε τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε : 
 τα άρθρα:  67,  παρ 3  και  121 παρ.  5  του Ν.4412/2016 
 

και όπως αναφέρεται στο άρθρο  2.1 .3  της με αρ.πρωτ. 25692/ 27-12-2018  διακήρυξης,   για το δημόσιο 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε αντικείµενο της σύµβασης  την  προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ως προς την 
προµήθεια τεχνικού ελαστικού δαπέδου, για την τοποθέτηση τους σε υφιστάµενες παιδικές χαρές του ∆ήµου 
Νάουσας,   που είναι  εγκατεστηµένες ή εντός κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Νάουσας ή εντός 
ιδιόκτητων οικοπέδων του ∆ήµου Νάουσας ή εντός ακινήτων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο ∆ήµο 
Νάουσας ή εντός ακινήτων για τα οποία έχει ζητηθεί από το ∆ήµο Νάουσας η παραχώρηση της χρήσης τους από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

  
και συγκεκριµένα την περίπτωση β  της  δεύτερης παραγράφου  στο άρθρο  2.1 .3  της µε αρ.πρωτ. 
25692/ 27-12-2018  διακήρυξης : 
«Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.» 
 
   Στη διακήρυξη  µε αρ.πρωτ. 25692/27-12-2018   εκ παραδροµής αναφέρεται η φράση   
 « πάχους  50 mm» και συγκεκριµένα στα παρακάτω άρθρα της διακήρυξης : 
1. Άρθρο  1.3,   σελίδα  5  
2. Στο  παράρτηµα Ι οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης στο µέρος  Β στη σελ  33 της διακήρυξης  και 
στο 
3. Παράρτηµα ΙV Yπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς  της διακήρυξης. 
 
Όπου στα ανωτέρω σηµεία της διακήρυξης και του ΕΣΗ∆ΗΣ, αναφέρεται   η φράση  « πάχους  50 mm», 
παραλείπεται και ο πίνακας του ενδεικτικού προϋπολογισµού, στα παραπάνω σηµεία  διαµορφώνεται ως 
εξής: 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  85.750,00 πλέον ΦΠΑ  24% 20.580,00 ΣΥΝΟΛΟ  106.330,00 ευρώ  

  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 
CPV 

Οµάδα Ι - ∆άπεδο ασφαλείας 
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1 Ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια 
ασφαλείας  

m2 2.450,00 35,00 85.750,00 
4411170

0-8 

  Φπα  24% 20.580,00 
 

 Σύνολο  µε ΦΠΑ   106.330,00 
 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι όροι και οι απαιτήσεις  , της υπ’ αριθµ. 
Α.Τ.Π. 81/2018 σχετικής µελέτης, στο σύνολό της, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης.  
Για τον παραπάνω λόγο παρατείνουµε τη  προθεσµία παραλαβής των  προσφορών   στο ΕΣΗ∆ΗΣ όπως 
προβλέπεται και στο άρθρο  2.1.3 της διακήρυξης   µε  νέα καταληκτική   ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών την 28-1- 2019  και ώρα την 17.00µµ.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την   1-2-2019     και ώρα 10.30 π.µ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
.Την εισήγηση του Προέδρου 

.Το  ν.4412/2016     

.Την υπ αριθµ 25692/27-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 

.                                               

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Την παράταση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού, «για την Προµήθεια 
τεχνητού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ (Α/Α 68941) για τον 
εξοπλισµό παιδικών χαρών  ∆ήµου Νάουσας» και ορίζει νέα καταληκτική   ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών την 28-1- 2019  και ώρα την 17.00µµ.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την   1-2-2019     και ώρα 10.30 π.µ. 
   Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι όροι και οι απαιτήσεις  , της υπ’ αριθµ. 
Α.Τ.Π. 81/2018 σχετικής µελέτης, στο σύνολό της, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  2/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                          ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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