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ΑΠΟΦΑΗ 
 

Θέκα : Αλαβνιή δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Επέθηαζε, 

αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Εξγνζηαζίνπ 

Μεραληθήο Αλαθχθισζεο ζηα Άλσ Ληφζηα». 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΔΝΑ 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ : 

 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 ¨Πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114). 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α΄ 87). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Ελζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (Α΄116). 

5.Σηο κε αξ. 247 θαη 248 /2014 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο 

ΕΔΝΑ. 

6.Σε κε αξ.πξση. 5847/27-8-2014 Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο (ΑΔΑ:ΩΗΞ6ΟΡ05-

Δ2Ψ) πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΕΚ 558/29-8-2014 θαη ζην ηχπν. 

7. Σελ  κε αξ. πξση. 6222/17.9.2014 εηζήγεζε  ηεο Δ/λζεο Επεμεξγαζίαο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ θαη Δηαρείξηζεο Εηδηθψλ Απνβιήησλ κε ζέκα «Λήςε 

απφθαζεο-παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά 
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κε ην δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Επέθηαζε, Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 

ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Εξγνζηαζίνπ Μεραληθήο Αλαθχθισζεο ζηα Άλσ 

Ληφζηα». 

8. Σελ ππνβνιή ππ΄αξ. πξση. 6158/12.9.2014 παξαηεξήζεσλ κε ηελ νπνία  

θαη΄ νπζία δεηείηαη ηξνπνπνίεζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο.  

9.Σελ δηαπίζησζε ιάζνπο  εθ παξαδξνκήο ζηε δεκνζηεπζείζα Πεξίιεςε ηεο 

Δηαθήξπμεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο. 

10. Όηη ε αξκνδηφηεηα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ΕΔΝΑ,  λα ζπδεηήζεη θαη εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν λα απνθαλζεί επί παξαηεξήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ αιιαγή νπζηψδνπο 

φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είλαη αλεμάξηεηε ηεο άζθεζεο ε κε έλδηθσλ κέζσλ απφ  

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

11. Σν γεγνλφο φηη ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο λέαο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο  ΕΔΝΑ.  

12.Σν γεγνλφο φηη ν ρξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο 

δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ν 

ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο απφ ηε θείκελε λνκνζεζία,  ρσξίο πξνθαλή 

αηηηνινγία, δεδνκέλνπ ηνπ ρξνλνβφξνπ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ  εγθαηάζηαζε 

λέαο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

13. Όηη ε κε αξ. 248/2014 απφθαζε Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο δελ 

πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ΕΔΝΑ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

Σελ αλαβνιή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ηελ 23/9/2014 δεκνπξαζίαο 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Επέθηαζε –

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ππξνπξαζηαζίαο ηνπ Εξγνζηαζίνπ 

Μεραληθήο Αλαθχθισζεο ζηα Άλσ Ληφζηα», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

1.450.000 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ην ζθεπηηθφ πνπ 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαη κέρξη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο 
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δηαδηθαζίαο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ήηνη ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ 

ΕΔΝΑ. 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΔΝΑ 
 
 
 

ΡΕΝΑ ΔΟΤΡΟΤ 
 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΑΣΣΘΚΗ 
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