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Ελλάδα-Νιγρίτα: Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
2021/S 081-209699

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 033-083357)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βισαλτίας
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 2
Πόλη: Νιγρίτα
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταμάτιος Ντάλλης, Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου, Ελισσάβετ Ανθυμίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikidvisaltias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2322353411
Φαξ:  +30 2322020340
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosvisaltias.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Νιγρίτας - Τερπνής.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232421 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας και Τερπνής, συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης, του Δήμου 
Βισαλτίας. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
— τη λειτουργία της εγκατάστασης για δώδεκα (12) μήνες (τμήμα ΙΙ), με προαίρεση για 6 ακόμη μήνες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

22/04/2021

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 033-083357

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 19/04/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 23/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  13ης/22-04-2021      ΕΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής    Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

   99/2021 

ΘΕΜΑ  
Παράταση του Διαγωνισμού  του έργου  με τίτλο: 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΤΕΡΠΝΗΣ  
Εκτιμώμενης αξίας 1.825.048,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα Πέμπτη  22 Απριλίου   2021     και ώρα  από 11.30    π.μ. έως 
12.00 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε χώρα  η 
δια περιφοράς ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής    Δήμου 
Βισαλτίας , ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4114/22-04-2021     έγγραφη πρόσκληση του   
Προέδρου της  , η   οποία  επιδόθηκε   και  δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα  με τις 
διατάξεις του άρθρου  75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018), της  παρ.1 του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),και των 
υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020, υπ΄αριθ.163/33282/29-05-
2020, υπ΄αριθ.60249/22-09-2020  και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
Επιπλέον στην ανωτέρω πρόσκληση  παρέχονταν σαφείς οδηγίες προς τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής  ,  για τον τρόπο ψηφοφορίας , ως εξής : 
Η συνεδρίαση θα αρχίσει από 11.30   π.μ. και θα διαρκέσει  μέχρι και 12.00 μ.μ. 
Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται τα τακτικά μέλη  που θα συμμετέχουν στην 
συνεδρίαση να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος  και να ψηφίσουν θετικά 
ή αρνητικά επί της εισήγησης  που έχει αποσταλεί .  
Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της σταθερής τηλεφωνίας . 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής  , παρούσας της Ειδικής 
Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής  , Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Γεωργίας 
Κολοκυθά, του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού  , επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά  η 
νόμιμη απαρτία για τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής  και το κατεπείγον της 
συνεδρίασης και στη συνέχεια  για την τηλεφωνική ψηφοφορία του θέματος   της 
ημερήσιας διάταξης.           

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) και των  αριθ. 18318/13-3-2020  και 
υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 διευκρινιστικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ, αφού σε 
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν δηλώνοντας παρόντα 
(7) και απόντα (0) και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
           
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος  
 

Δήμαρχος  

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.04.22 12:38:03
EEST
Reason:
Location: Athens
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2 ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος-
Αντιπρόεδρος  
 

Αντιδήμαρχος  

3 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Αντιδήμαρχος  

4 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

5 ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
          Η Οικονομική Επιτροπή , συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
τακτικών μελών  7 συμμετείχαν τα  7 ), και με τη συμμετοχή τους στην δια περιφοράς 
ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
Παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Αθανάσιου Μασλαρινού,   
και  της Ειδικής Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, τυπικώς κηρύχθηκε η 
συνεδρίαση, και ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία  με τα συμμετέχοντα τακτικά  
μέλη της Επιτροπής.   
 
       Πριν από τη συζήτηση του θέματος   της  13ης /22-04-2021  έκτακτης 
συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει το Σώμα ν’ αποφανθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77  παρ. 6  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) , για το 
κατεπείγον της : 
Αιτιολόγηση :    
Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση και λήψη απόφασης λόγω ότι  έχει λήξει η 
προθεσμία υποβολής προσφορών ωστόσο  δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης  ορίζεται ότι : «Αν, για λόγους ανωτέρας 
βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   
Εγκρίνει, για τους ανωτέρω αναφερομένους λόγους, το κατεπείγον του   θέματος   της 
13ης /22-04-2021    έκτακτης    συνεδρίασης. 
 
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Αθανάσιος Μασλαρινός    
αναγιγνώσκοντας το    μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε τα εξής :  
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθ. 13/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΣ6Ω9Β-Γ7Δ) απόφασή 
της ενέκρινε  τα κάτωθι : 
Α)Ενέκρινε και παρέλαβε  την  υπ’ αριθ. 6/2020 μελέτη του υποέργου 2 με τίτλο 
:«Εκσυγχρονισμός και επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας-Τερπνής», Προϋπολογισμού 
1.825.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α)  Α/Α 2 της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση Ακαθάρτων 
και  Εκσυγχρονισμός-επέκταση εγκατάστασης  επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»,  που συντάχθηκε από το Τμήμα 
Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και θεωρήθηκε  από την Προϊσταμένη του,   
Β)Καθόρισε  ως τρόπο  εκτέλεσης του ανωτέρου έργου τον  Ηλεκτρονικό δημόσιο 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
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τιμής(χαμηλότερη τιμή) και με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50 παρ. 1 και 4 του Ν. 
4412/2016 - κατ' αποκοπή έργο ή τμήμα έργου), 
Γ)Ενέκρινε   τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την συνημμένη  
διακήρυξη του διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης , 
Δ)Εξουσιοδότησε  τον Δήμαρχο Βισαλτίας  για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού και τη δημοσίευση της περίληψής του, σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας 
υποβλήθηκε η κάτωθι εισήγηση :  
«ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                    
       

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Εξαιρετικά  ΕΠΕΙΓΟΝ  

 
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΤΕΡΠΝΗΣ  Εκτιμώμενης αξίας 1.825.048,39 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
     Εισήγηση 
Με την αριθμό 13/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου του θέματος και σύμφωνα με το  Άρθρο 18 
της συγκεκριμένης διακήρυξης, το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο παρακάτω, 
 
«Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
– αποσφράγισης: 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα 
φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  
του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω 
Έχει λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών αλλά δεν έχει υποβληθεί καμία 
προσφορά. Έτσι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο εισηγούμαστε να παραταθεί ο 
διαγωνισμός μέχρι την Δευτέρα 24 – 05 – 2021 και να γίνει η αποσφράγιση την 
Παρασκευή 28 – 05 – 2021. Να δημοσιευθεί περίληψη που να αναφέρεται στην 
αλλαγή της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Η δημοσίευση θα γίνει στην ΕΕΕΕ, 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και της ΔΕΥΑΒ καθώς 
και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.. Επίσης να γίνει δημοσίευση στις 
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ίδιες εφημερίδες όπου δημοσιεύθηκε η αρχική περίληψη. Δεν γίνεται καμία 
αλλαγή στους όρους και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού παρά μόνο 
ορίζονται: 
Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. και  
Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 
 

Νιγρίτα 21 – 04 – 2021 
Οι συντάξαντες 

Ακολουθούν Υπογραφές»  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα : 
Α)Να εγκρίνει την παράταση του Ηλεκτρονικού  δημόσιου διεθνούς  ανοικτού  
διαγωνισμού  του έργου  με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΤΕΡΠΝΗΣ  
Εκτιμώμενης αξίας 1.825.048,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  σύμφωνα με το άρθρο 
«18» της υπ΄αριθ.1766/17-02-2021  διακήρυξης ,  ως προς  την παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και αντίστοιχα της  
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ως άνω έργου , ως 
εξής:  

 Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. και  

 Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ 

Β)Να εγκρίνει τη  δημοσίευση  περίληψης  που να αναφέρεται στην αλλαγή της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού.  
Η δημοσίευση θα γίνει στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής και της ΔΕΥΑΒ καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ..  
Επίσης να γίνει δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες όπου δημοσιεύθηκε η αρχική 
περίληψη. 
Γ)Κατά τα λοιπά δεν επέρχεται  καμία αλλαγή στους όρους και τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού. 
 
 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων των 
συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  άρθρου  72 Ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής » ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών»  του Ν.4623/2019  ΦΕΚ134/ 
Α΄/09-09-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»  και ισχύει , 

 Την υπ΄αριθ.75/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΙ0Ω9Β-6ΓΓ)απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  περί εκλογής Αντιπροέδρου , 

  Την  υπ΄αριθ.6/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Βισαλτίας , 

 Το αριθ.πρωτ.684/09-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π.Π.Κ.Μ. με θέμα : Έγκριση διακήρυξης του   υποέργου «Εκσυγχρονισμός 
και Επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας –Τερπνής» Α/Α 2 της πράξης «Αποχέτευση 
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Ακαθάρτων και  Εκσυγχρονισμός-επέκταση εγκατάστασης  επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»  με κωδικό 
5004195, 

 Το σχέδιο της διακήρυξης του   υποέργου «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 
ΕΕΛ Νιγρίτας –Τερπνής»,  

 Την εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας , 
 Την υπ΄αριθ.13/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΣ6Ω9Β-Γ7Δ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής , 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),   

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), 

 Την αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική  εγκύκλιο   του ΥΠΕΣ, 
 Την υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα :Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού  πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων»,   

 Την υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα:« Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των Δήμων»,  

 Την υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα :«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των  μέτρων  για τον περιορισμό  της διάδοσης της 
πανδημίας», 

 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 77 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Α)Εγκρίνει την παράταση του Ηλεκτρονικού  δημόσιου διεθνούς  ανοικτού  
διαγωνισμού  του έργου  με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΤΕΡΠΝΗΣ  
Εκτιμώμενης αξίας 1.825.048,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  σύμφωνα με το άρθρο 
«18» της υπ΄αριθ.1766/17-02-2021  διακήρυξης ,  ως προς  την παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και αντίστοιχα της  
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ως άνω έργου , ως 
εξής:  

 Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. και  

 Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ 

Β)Εγκρίνει τη  δημοσίευση  περίληψης  που να αναφέρεται στην αλλαγή της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού.  
Η δημοσίευση θα γίνει στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής και της ΔΕΥΑΒ καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ..  
Επίσης να γίνει δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες όπου δημοσιεύθηκε η αρχική 
περίληψη. 
Γ)Κατά τα λοιπά δεν επέρχεται  καμία αλλαγή στους όρους και τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού. 
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Συμμετέχοντα  τακτικά μέλη  στην δια περιφοράς  λήψη της απόφασης,  επτά (7).   
 
-----Επισυνάπτονται     και αποτελούν     αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1.Η διακήρυξη του διαγωνισμού του   υποέργου  με τίτλο :«Εκσυγχρονισμός και 
Επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας –Τερπνής». 
2.Η εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  99/2021 

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος                                Τα    Μέλη 

                     της Οικονομικής Επιτροπής  
                           Δήμου Βισαλτίας   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ 22/04/2021   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ    

ΑΔΑ: ΩΞΧΖΩ9Β-ΚΛ4






