
 
 
                                                 
 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Από το Πρακτικό της αριθμ. 9 έκτακτης συνεδρίασης  

                   της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας 

 

Αριθμός  Απόφασης   56/2019 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με την ανοιχτή 
διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  & ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» 

 
Στη Νάουσα  και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22  του μήνα Μαρτίου  του έτους 2019 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 

ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4967/22-03-2019 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 7  μέλη:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1)Κουτσογιάννης Νικόλαος(πρόεδρος)                                  

 2)Μαλάκη Αθηνά                                                           1) Λογδανίδης Ευστάθιος 

 3)Βαλσαμίδης Σταύρος                                                      

 4)Δάγγας Στέλλιος                                                           2)Τάκη – Τζέπου Ελπίδα  

 5)Λακηνάνος Αγγελάκης 

 6)Λαζαρίδου Δέσποινα 

 7)Κουτσογιάννης Νικόλαος 

                                                                                     οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

       νόμιμα προσκλήθηκαν 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών.       
      Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο  1ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης για την  «Απόφαση μετάθεσης της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με την ανοιχτή διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  & ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» 

» και είπε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με : 
 το άρθρο:  2.1.3. της διακήρυξης 
 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης  υφίστανται σημαντικές αλλαγές 
 και επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  & 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»  εκ παραδρομής ζητήθηκε στο σύστημα 
μετάδοσης κίνησης των ηλεκτρικών ποδηλάτων να χρησιμοποιείται ιμάντας, ενώ είναι αποδεκτή και η χρήση αλυσίδας 
 
Για τον παραπάνω λόγο παρατείνουμε την  προθεσμία υποβολής των  προσφορών   στο ΕΣΗΔΗΣ όπως 
προβλέπεται και στο άρθρο  2.1.3 της διακήρυξης   με  νέα καταληκτική   ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 04/04/2019  και ώρα την 17.00μμ.  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι όροι και οι απαιτήσεις  , της υπ’ αριθμ. 
Α.Τ.Π. 2731/15-02-2019 σχετικής μελέτης, στο σύνολό της, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
.Την εισήγηση του Προέδρου 
.Το  ν.4412/2016     
.Την υπ αριθμ 3402/26-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου 
.      
Ο κ. Λακηνάνος Αγγελάκης δήλωσε παρών.                                          

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

   Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών   στο ΕΣΗΔΗΣ όπως προβλέπεται και στο 
άρθρο  2.1.3 της διακήρυξης   με  νέα καταληκτική   ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04/04/2019  
και ώρα την 17.00μμ.  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι όροι και οι απαιτήσεις  , της υπ’ αριθμ. 
Α.Τ.Π. 2731/15-02-2019 σχετικής μελέτης, στο σύνολό της, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                  

                                                        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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