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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 28/13-11/2020  ζπλεδξίαζεο 

ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ  ΝΔΣΟΤ 

Αξηζκ.Απνθ: 191/2020  

Πεξίιεςε: «Πεξί κεηάζεζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη 
απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν 
«Σνπηθό Πνιενδνκηθό ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ Νέζηνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μηραειίδεο άββαο 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηραειίδεο άββαο 

ηε Υξπζνχπνιε ζήκεξα ηελ 13ε ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
Γήκνπ Νέζηνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12704/9-11-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ θ. Μηραειίδε άββα, Γεκάξρνπ Γήκνπ Νέζηνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) ην νπνίν 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 40 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ’197/12-10-2020). 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ 
παξαβξέζεθαλ παξφληα έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ: Μηραειίδεο άββαο, Μεξκειέγθαο Γεψξγηνο, Κηνηδέλεο Γεψξγηνο Βιάρνο Γεκήηξηνο, 
Νηθνιαΐδεο Αλαζηάζηνο, Σζνκπαλφπνπινο Δπάγγεινο  

ΑΠΟΝΣΔ: Γθξάλαο Γεψξγηνο 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ ε ηαθηηθή ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μηζθάθε Άξηεκηο γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθψλ, ν θ. Ινξδαλίδεο Βαζίιεηνο Γελ. Γξακκαηέαο, ε θα. Καξαγεψξγε Ιζκήλε Αλ. 
Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ. 
 
Κεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο φηη ππάξρνπλ δχν (2) ζέκαηα ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ζε απηή ηε 
ζπλεδξίαζε σο θαηεπείγνλ. 

Όζνλ αθνξά ην παξαπάλσ έθηαθην ζέκα ην νπνίν αθνξά ηελ Σερληθή Τπεξεζία «Πεξί κεηάζεζεο 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ 
Νέζηνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» έρεη πάξεη 
αχμσλ αξηζκφ πξψην (1) θαη ν ιφγνο ηνπ θαηεπείγνληνο είλαη φηη πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί άκεζα 
κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο. 
 
«Με ηελ κε Αξ. Πξση. 11276/09-10-2020 δηαθήξπμε (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755) ν Γήκνο 
Νέζηνπ αλήξηεζε δηαγσληζκφ κε αλνηρηή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν «Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ Νέζηνπ». 
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 773.799,24 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%).  
Η Πξάμε είλαη εληαγκέλε ζην Δ.Π. «ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020». 
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαθήξπμε, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο εξσηεκάησλ ήηαλ ε 
06ε/11/2020 θαη ε αλαζέηνπζα αξρή φθεηιε λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 13ε/11/2020. 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είρε νξηζηεί ε 
20ε/11/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 π.κ. θαη σο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είρε νξηζηεί ε 27ε/11/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 
π.κ.. 
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Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔΔΔ ήηαλ ε 09ε/10/2020. 
Έσο ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο εξσηεκάησλ, θαηαηέζεθαλ ρξνλνινγηθά ηα 
εμήο εξσηήκαηα: 

1. To κε Αξ. Πξση. 12062/23-10-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο Α. Καιηζίδεο & ΙΑ Δ.Δ., δ.η. 
«ΑΛΦΑ – ΚΑΠΠΑ ΜΔΛΔΣΩΝ Δ.Δ.» 

2. To κε Αξ. Πξση. 12138/29-10-2020 έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ Μειεηεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

3. To κε Αξ. Πξση. 12278/02-11-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο Γεψξγηνο Μ. Σζαθνχκεο θαη ΙΑ 
Δ.Δ., δ.η. «CONSORTIS» 

4. To κε Αξ. Πξση. 12277/02-11-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο «ΥΔΓΙΑΜΟ Α.Δ. - 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ» 

5. To κε Αξ. Πξση. 12361/03-11-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο «ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ» 

6. To κε Αξ. Πξση. 12562/05-11-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο «ΓΔΩΑΠΟΓΟΗ Α.Δ.» 
 
Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα εμεηάζηεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα δνζνχλ νη ζρεηηθέο 
δηεπθξηλίζεηο έσο ηελ 13ε/11/2020, νη νπνίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ. 
Ύζηεξα απφ ηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. To γεγνλφο φηη κε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο πθίζηαηαη ζεκαληηθέο 
αιιαγέο, θαζψο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα ην ελαπνκείλαλ ρξνληθφ 
πεξηζψξην λα κελ επαξθεί γηα ηελ ζχληαμε πξνζθνξάο, 

2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δεηήζεθαλ εκπξφζεζκα πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ην δηαγσληζκφ, σζηφζν ν φγθνο ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία 
νθείιεη λα ρνξεγήζεη ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη κεγάινο ψζηε λα παξαζρεζνχλ θαη κάιηζηα 
εληφο ηεο νξηζζείζαο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, 

3. Σν γεγνλφο φηη ε πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ έγγξαθα δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
θπζηθή παξνπζία ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19 
θαη ε απνζηνιή ηνπο δε κπνξεί πξνζσξηλά λα γίλεη κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο ε 
δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ησλ εγγξάθσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

4. Σν γεγνλφο φηη απφ νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θξίζεθε απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ε επηηφπηα επίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληαρζεί ηερληθή πξνζθνξά,  

5. To γεγνλφο φηη κε ηελ παξάηαζε απηή δελ πξνθαιείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 60 «Καζνξηζκφο πξνζεζκηψλ»,  
 
Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη: 
 
Σε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη 
ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηνπ ελ εμειίμεη Αλνηθηνχ 
Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (κέζσ ΔΗΓΗ) κε Αξ. Πξση. 11276/09-10-2020 
δηαθήξπμεο (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν «Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ Νέζηνπ» (α/α ΔΗΓΗ: 93080) θαη 
εηδηθφηεξα: 
Ωο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ λα νξηζηεί ε 11ε 
Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ.  
Ωο λέα εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ λα νξηζηεί ε 18ε 
Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 
πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, εθόζνλ δεηεζνύλ εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 27/11/2020, 
ζα παξαζρεζνύλ από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν έσο ηελ 04/12/2020. 
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εκεηψλεηαη φηη:  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα δεθαηξηψλ (13) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο λέαο εκέξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 11/02/2022.  
Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κε Αξ. Πξση. 11276/09-10-2020 
δηαθήξπμεο (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755). 
 
Η παξνχζα απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.Γ.Η..) θαη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) www.promitheus.gov.gr φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκε σο 
επηζπλαπηφκελν αξρείν ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 93080, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.dimosnestou.gov.gr). 
 
Η κειέηε έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 959.511,06 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 24% θαη ε ζρεηηθή πίζησζε 
έρεη εγγξαθεί ζηνλ ΚΑ 70.7425.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ.» 
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε  

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην  άξζξν 40 ηνπ Ν. Ν.4735/2020,  
3. Σν γεγνλφο φηη κε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο πθίζηαηαη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, θαζψο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα ην ελαπνκείλαλ ρξνληθφ 
πεξηζψξην λα κελ επαξθεί γηα ηελ ζχληαμε πξνζθνξάο, 

4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δεηήζεθαλ εκπξφζεζκα πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ην δηαγσληζκφ, σζηφζν ν φγθνο ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία 
νθείιεη λα ρνξεγήζεη ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη κεγάινο ψζηε λα παξαζρεζνχλ θαη κάιηζηα 
εληφο ηεο νξηζζείζαο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, 

5. Σν γεγνλφο φηη ε πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ έγγξαθα δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
θπζηθή παξνπζία ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19 
θαη ε απνζηνιή ηνπο δε κπνξεί πξνζσξηλά λα γίλεη κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο ε 
δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ησλ εγγξάθσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

6. Σν γεγνλφο φηη απφ νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θξίζεθε απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ε επηηφπηα επίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληαρζεί ηερληθή πξνζθνξά,  

7. Tν γεγνλφο φηη κε ηελ παξάηαζε απηή δελ πξνθαιείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 60 «Καζνξηζκφο πξνζεζκηψλ» 
9. κε Αξ. Πξση. 11276/09-10-2020 δηαθήξπμε (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755) 

 
 
θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ: 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  Ο κ ό θ σ λ α  
   
Δγθξίλεη ηε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηνπ ελ 
εμειίμεη Αλνηθηνχ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (κέζσ ΔΗΓΗ) κε Αξ. Πξση. 
11276/09-10-2020 δηαθήξπμεο (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
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ειίδα  4 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ Νέζηνπ» (α/α 
ΔΗΓΗ: 93080) θαη εηδηθφηεξα: 
Ωο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11ε 
Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ.  
Ωο λέα εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 18ε 
Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 
πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, εθόζνλ δεηεζνύλ εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 27/11/2020, 
ζα παξαζρεζνύλ από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν έσο ηελ 04/12/2020. 
 
εκεηψλεηαη φηη:  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δεθαηξηψλ (13) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο λέαο εκέξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 11/02/2022.  
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κε Αξ. Πξση. 11276/09-10-2020 
δηαθήξπμεο (αξηζκφο ΑΓΑΜ: 20PROC007484755). 
 
Η παξνχζα απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.Γ.Η..) θαη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) www.promitheus.gov.gr φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκε σο 
επηζπλαπηφκελν αξρείν ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 93080, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.dimosnestou.gov.gr). 
 
Η κειέηε έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 959.511,06 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 24% θαη ε ζρεηηθή πίζησζε 
έρεη εγγξαθεί ζηνλ ΚΑ 70.7425.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ. 
 
Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 191/2020. 
πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 

 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
 
  

 
 

                   
 
 
 
                                             

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 
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