
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό 50/24-11-2022 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τριφυλίας 

Αριθ. Απόφασης:  305/2022 

ΘΕΜΑ: Παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το 

Υποέργο 5 της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Γαργαλιάνων» με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος γα το έργο “Δίκτυα Αποχέτευσης και 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”» και ορισμός νέων 

καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών 

 

          Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 24
η 
του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε έκτακτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίαση (Αρθ. 78 του Ν.4954/2022),  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 

14474/23-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

         Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω  πέντε  (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση : 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος                                                1. Πανουσιοπούλου Μαρία    

2.Βλάχος Αντώνιος                                                                             2.Μερκούρης Ιωάννης     

3.Φρούσος Νικόλαος 

4.Κουτρουμπής Αλέξανδρος           

5.Αλευράς Παναγιώτης 

 

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτική υπάλληλο του Δ. Τριφυλίας. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγο θέμα 

εισάγεται ως κατεπείγον, για την εύρυθμη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς πρέπει να έχει 

ενημερωθεί το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για τις νέες ημερομηνίες πριν τις 29-11-2022 (αρχική καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών). Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν κατά 

πλειοψηφία το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο, μειοψηφούντος του κ. 

Αλευρά, ο οποίος ψήφισε κατά. 
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         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: 

         Με την αριθ. 262/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας, καταρτίστηκαν οι όροι 

δημοπράτησης και συντάχθηκε η αριθ. 12766/18-10-2022 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το Υποέργο 5 της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων» με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος γα το έργο “Δίκτυα 

Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”».  

         Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού είχε 

ορισθεί η 29
η
/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών είχε ορισθεί η 2
α
 -12-2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00π.μ..     

         Με το από 22-11-2021 έγγραφό της, η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, εισηγείται 

την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον ορισμό νέων καταληκτικών ημερομηνιών για την 

υποβολή και την αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών, καθώς έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά (στις 16-11-

2022) από συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, μέσω του συστήματος, αίτημα, με το οποίο ζητά κάποιες 

διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, οι οποίες απαιτούν χρόνο για να απαντηθούν. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρεται: 

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας Παραλαβής προσφορών  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών « 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» » 

 

Ο Δήμος Τριφυλίας προκήρυξε  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» » με την υπ’ αρ. πρωτ. 12871/20.10.2022 περιληπτική διακήρυξη και καθόρισε του όρους 
αυτού με την υπ’ αρ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε τόσο στο 
ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τον συστημικό αριθμό 193083. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 29/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ενώ η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίστηκε στις 2/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 .Επειδή 
ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από οικονομικούς φορείς οι οποίες απαιτούν χρόνο για να παρασχεθούν και 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης καθώς και το άρθρο 60 του Ν.4412/16 (Καθορισμός 
προθεσμιών) 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 τους.  

Για αυτό προτείνετε παράταση της  υποβολής  προσφορών κατά είκοσι ημέρες ήτοι μέχρι 19.12.2022 και ώρα 13:00. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Παράταση της υποβολής των προσφορών μέχρι 19/12/2022 και ώρα 13:00 ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών τους ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προτείνετε να οριστεί στις 21/12/2022 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 . 

 
 

        Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.  

ΑΔΑ: ΨΣΧΙΩΗΕ-8ΝΟ



 

 

         Ο κ. Αλευράς τοποθετήθηκε ως κάτωθι: 

«Θέτω υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις, για τη σημερινή συνεδρίαση: 

1. Το έκτακτο δεν αιτιολογείται στην πρόσκληση. 

2. Τι προέκυψε για να οδηγηθούμε στην παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας; 

3. Η Τεχνική Υπηρεσία στο έγγραφό της επικαλείται (;;!!) «…ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από 

οικονομικούς φορείς οι οποίες απαιτούν χρόνο για να παρασχεθούν…». Μάλιστα. 

4. Γιατί το έγγραφο των οικονομικών φορέων δεν συνοδεύει την σημερινή πρόσκληση και την εισήγηση; Να 

τεθεί υπόψη μας το σχετικό έγγραφο και να μας δοθούν εξηγήσεις από την τεχνική υπηρεσία. 

5. Τι προσπαθείτε να δικαιολογήσετε, όταν η απόφασή μας υπάρχει από τις 17 Οκτωβρίου; Γιατί οι 

πληροφορίες δεν δόθηκαν άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μία ακόμη καθυστέρηση; 

6. Έχετε φροντίσει να πάρετε έγκριση παράτασης, από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για 

ένα έργο για το οποίο δεσμευτήκατε να ολοκληρώσετε έως 31.12.2023; και σεις δεν έχετε ξεκινήσει, 

δεν υλοποιείτε κανένα Υποέργο, ούτε έχετε μετά από 3 ½ χρόνια εξασφαλίσει την αναγκαία γη για την 

εκτέλεση του έργου; 

7. Επισημαίνω πως οποιαδήποτε αλλαγή όρων της διακήρυξης σημαίνει ακύρωση της προηγούμενης 

απόφασης και του διαγωνισμού. Σημαίνει νέο διαγωνισμό. 

8. Επισημαίνω, επίσης, πως οποιαδήποτε αλλαγή της διακήρυξης, χωρίς νέα απόφαση και νέο διαγωνισμό, 

σημαίνει αλλοίωση της διακήρυξης και σας εκθέτει σε παράβαση καθήκοντος. 

Παρακαλώ να έχω ουσιαστικές απαντήσεις στα παραπάνω. 

Σε διαφορετική περίπτωση καταψηφίζω και ενίσταμαι για τη συνεδρίαση και απόφαση».         

         Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη της το από 22-

11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. 12766/18-10-2022 Διακήρυξη, τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

       Εγκρίνει την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για το Υποέργο 5 της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Γαργαλιάνων» με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Δίκτυα Αποχέτευσης και 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”», για τους λόγους που 

αναφέρονται στο από 22-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τριφυλίας     και   ορίζει : 

- νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την 19
η
-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 

- νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, την 21
η
-12-2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10.00 π.μ..  

ΑΔΑ: ΨΣΧΙΩΗΕ-8ΝΟ



 

 

         Μειοψηφούντος του κ. Αλευρά, ο οποίος ψήφισε κατά. 

 

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   305/2022. 

          Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Κυπαρισσία, 24-11-2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΣΧΙΩΗΕ-8ΝΟ


