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ΑΞΝΦΑΠΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ   ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ  ΓΖΚΝ  ΑΚΑΟΗΝ 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ 24ν 
ΑΟΗΘΚ. ΑΞΝΦΑΠΖΠ 191/2021 

 
                                                                         Πεξίιεςε 

                                                            Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 158/2021 απόθαζε ηεο ΟΗΘ.ΔΠ.   

     Σηελ Αγία Φσηεηλή ζήκεξα ηελ 9ε Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 11:00 πξαγκαηνπνηήζεθε  έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε δηά πεξηθνξάο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν  10 παξ.1 ηεο Π.Ν.Π. ζύκθσλα κε ηo άξζξν 67  παξ. 5.1  ηνπ  Ν.3852/10, ππό ηελ 

πξνεδξία ηνπ θ. Παληειή Μνπξηδαλνύ, κεηά από ηελ αξηζκ. 5747/5-8-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Ο.Δ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ 

Ν.4555/18 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

Σηελ ζπλεδξίαζε δήισζαλ ζπκκεηνρή ηα κέιε ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  νη θ.θ. 
        

      1.Μνπξηδαλόο Παληειήο                                             

      2.Θιάδνο Βαζίιεηνο                                                    

      3.Τξνπιιηλνύ Θπξηαθή                                                 

      4.Φαξηηάθε - Μαλνπζάθε Εελνβία                                                                                                                                    

      5.Φξαγθηνπδάθεο Μελέιανο     

      6.Χαξνπδάθεο  Δκκαλνπήι                                                                                    

      7.Θνπηειηδάθεο Θσλ/λνο 

 

  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. ζύκθσλα κε ην λόκν ν 

πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε επίζεο θαη ν Υπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ θνο Μαλνπζάθεο 

Μηραήι, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Τν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξεηαη ζηελ  ηξνπνπνίεζε ηεο 158//21 απόθαζεο ηεο ΟΗΘ.ΔΠ.κε 

εηζεγεηή ηνλ θ. Τπξάθε. 

 

Ζ εηζήγεζε έρεη σο εμήο:   

Με ηελ ππ. αξηζκ. 158/2021 απόθαζε ηεο Ο.Δ. εγθξίζεθε ε  δηελέξγεηα  αλνηθηνύ  ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 

«Ξξόγξακκα  πξόιεςεο  θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ  θαη θαηαζηξνθώλ  πνπ πξνθαινύληαη  

από ζενκελίεο  ζηνπο ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ ηεο ρώξαο - πνέξγν: Ξξνκήζεηα έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ραιύβδηλνπ δνκηθνύ πιέγκαηνο  ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ».  

Δπεηδή ν δηαγσληζκόο είλαη ειεθηξνληθόο, δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη απαηηήζεηο γηα ηηο Τερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνύο θνξείο ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

ππνβνιήο πξνζθνξάο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Ρν άξζξν 1.5 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεη:  

 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 09/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Σπκβάζεσλ 

(ΔΣΖΓΖΣ) Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο ηνπ  ΟΠΣ ΔΣΖΓΖΣ (Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr)  

 

θαη ην άξζξν 3.1 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεη: 

 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Τν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΣΖΓΖΣ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξώλ αξκόδην όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη 

ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζώληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

- Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο-Τερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 

(ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Ξαξαζθεπή 13/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Σην ζηάδην απηό ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κόλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Γηα ην ιόγν απηό ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο σο 
θάησζη:  
 

Άξζξν 1 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

“Ζ θαηαιεθηηθἡ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 24/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Σπκβάζεσλ 

(ΔΣΖΓΖΣ) Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο ηνπ  ΟΠΣ ΔΣΖΓΖΣ (Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr)”  

 
Άξζξν 3 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

“Τν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΣΖΓΖΣ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξώλ αξκόδην όξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή 
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Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζώληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

- Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο-Τερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 

(ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Ρξίηε 31/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Σην ζηάδην απηό ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κόλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή”. 

 

O λένο αύμσλ αξηζκόο ζπζηήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: 135271,1 . 

    

Τα  κέιε ηεο επηηξνπήο απόζηεηιαλ εγγξάθσο ηελ ζεηηθή ςήθν ηνπο  θαη  αθνύ ειήθζε ππόςε νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 θαη 3 ηνπ δέθαηνπ άξζξνπ ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

«Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 

θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην άξζξν 40 ηνπ Ν.4735/20 θαη ηζρύεη θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, εμέδσζε νκόθσλα ηελ 191/2021 

απόθαζε ηνπ σο εμήο:  

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 

 

Τξνπνπνηεί ηελ 158/2021 απόθαζεο ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. σο θάησζη: 

 

Άξζξν 1 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

“Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 24/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Σπκβάζεσλ 

(ΔΣΖΓΖΣ) Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο ηνπ  ΟΠΣ ΔΣΖΓΖΣ (Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr)”  

 
Άξζξν 3 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

“Τν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΣΖΓΖΣ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξώλ αξκόδην όξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζώληαο ηα εμήο ζηάδηα: 
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- Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο-Τερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 

(ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Ρξίηε 31/08/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ.”. 

Σην ζηάδην απηό ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κόλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή”. 

 

O λένο αύμσλ αξηζκόο ζπζηήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: 135271,1 . 

 

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε 158/2021 απόθαζε ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. 

 

 

Πρεη. ε 132/2021  απόθαζε ηεο ΟΗΘ.ΔΠ 

 

 

 
                Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                              ΡΑ ΚΔΙΖ 
          
                                                                                                                   (Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
 
           Κνπξηδαλόο Ξαληειήο                  Καλνπζάθεο Κηραήι              
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