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ΑΠΟΦΑΖ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ   ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΓΖΚΟΤ  ΑΚΑΡΗΟΤ 

ΠΡΑΘΣΗΘΟ 31ν 
ΑΡΗΘΚ. ΑΠΟΦΑΖ 254/2021 

 
 Πεξίιεςε 

Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 237/2021 

απόθαζεο ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. 

 

ηελ Αγία Φσηεηλή ζήκεξα ηελ 29ε Οθηωβξίνπ 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.Λ.Π. ζύκθσλα κε ηo άξζξν 67  παξ. 5.1  ηνπ  Λ.3852/10, ππό ηελ 

πξνεδξία ηνπ θ. Παληειή Κνπξηδαλνύ, κεηά από ηελ αξηζκ. 7602/22-10-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε 

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

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

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

      1.Κνπξηδαλόο Παληειήο                                             

      2.Θιάδνο Βαζίιεηνο                                                    

      3.Σξνπιιηλνύ Θπξηαθή                                                 

      4.Υαξηηάθε - Καλνπζάθε Εελνβία                                                                                                                                    

      5.Φξαγθηνπδάθεο Κελέιανο     

      6.Φαξνπδάθεο  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. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε επίζεο θαη ν Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ θνο Καλνπζάθεο 

Κηραήι, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Σν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξεηαη ζηελ  ηξνπνπνίεζε ηεο 158//21 απόθαζεο ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. 

κε εηζεγεηή ηελ θ. Διέλε Πεξληεληάθε. 

 

Ζ εηζήγεζε έρεη σο εμήο:   

Κε ηελ ππ. αξηζκ. 237/2021 απόθαζε ηεο Ο.Δ. εγθξίζεθε ε κειέηε, ηα  ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη 

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΚΗΩΛ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΚΟΤ ΑΚΑΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 

2020». Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο : ΚΑΡΚΗ ΑΛΧΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ – ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, 

«ΚΑΡΚΗ Α.Δ.» θαηέζεζε πξνζθπγή κε αξηζκό ΓΑΘ/ΑΔΠΠ 2031 / 27-10-2021 θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

237/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ.  

 

Ιόγσ ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο απαηηείηαη ε παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ην ελ 

ιόγσ έξγν.   

 

Σν άξζξν 7 ηεο πξόζθι εζεο αλαθέξεη:  

 

ΑΔΑ: 6ΑΛ3ΩΨΨ-ΡΣΤ



2/3 

Άξζξν 7 
Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

 
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 05 Noεβξίνπ 2021, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 
 

θαη ην άξζξν 8.2 ηεο πξόζθιεζεο αλαθέξεη: 

 

Άξζξν 8 
Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

8.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ 
Πξνζθνξά 

ηνπ …................................... 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΚΟΤ ΑΚΑΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ 

ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020», 

 
κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Ακαξίνπ θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ ηελ 05 Λνεκβξίνπ 2021. 
 

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

 
Άξζξν 7 

Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 
 
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 19 Noεβξίνπ 2021, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 
 

θαη ην άξζξν 8.2 ηεο πξόζθιεζεο αλαθέξεη: 

 

Άξζξν 8 
Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

8.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ 
Πξνζθνξά 

ηνπ …................................... 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΚΟΤ ΑΚΑΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ 

ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020», 

 
κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Ακαξίνπ θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ ηελ 19 Λνεκβξίνπ 2021. 
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Σα  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 Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

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

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

ην άξζξν 40 ηνπ Λ.4735/20 θαη ηζρύεη θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, εμέδσζε νκόθωλα ηελ 254/2021 

απόθαζε ηνπ σο εμήο:  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Σξνπνπνηεί ηελ 237/2021 απόθαζεο ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. σο θάησζη: 

 

Άξζξν 7 
Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

 
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 19 Λνεκβξίνπ 2021, 
εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 
 

θαη ην άξζξν 8.2 ηεο πξόζθιεζεο αλαθέξεη: 

 

Άξζξν 8 
Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

8.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ 
Πξνζθνξά 

ηνπ …................................... 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΚΟΤ ΑΚΑΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ 

ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020», 

 
κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Ακαξίνπ θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ ηελ 19 Λνεκβξίνπ 2021. 
 

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε 237/2021 απόθαζε ηεο ΟΗΘ.ΔΠ. 

 

 

ρεη. ε 237/2021  απόθαζε ηεο ΟΗΘ.ΔΠ 

 

 
                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ                              ΣΑ ΚΔΙΖ 
          
                                                                                                                   (Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
 
           Κνπξηδαλόο Παληειήο                  Καλνπζάθεο Κηραήι              
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