
    

 

  

 

 

ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ         
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΙΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Απφ ην ππ αξηζκ. 53/22-12-2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Θέξκεο 

 

Αξηζκ.Απνθ.  412/2021           ΘΔΜΑ: Μεηάζεζε θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ» (παξ. 4 

άξζ. 37  ηνπ Ν. 4412/16) 

                   

ήκεξα ηελ 22ε-12-2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.00 π.κ. ζπλεδξίαζε δηα ηειεδηάζθεςεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Θέξκεο κεηά απφ ηελ ππ‟αξηζ. 59988/17-12-2021 

πξφζθιεζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76 θαη 

77 ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/ηεχρνο Α‟/2018) πεξί «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 

[Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»» θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4623/2019 (Φ.Δ.Κ. 134/ηεχρνο 

Α‟/2019) πεξί «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή 

δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» κε ηα νπνία 

αληηθαηαζηάζεθαλ ηα άξζξα 74 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/ηεχρνο Α‟/2010) πεξί 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο».  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία γηαηί ζε ζχλνιν 9 κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα 6 κέιε, δειαδή: 

 

                        Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                          Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Σζνιάθεο Απφζηνινο,  Πξφεδξνο    1. Μπίθνο Νηθφιανο           

2. Απνζηφινπ ηπιηαλφο                        2. Φσηηάδεο άββαο  

3. Εειηιίδεο Γακηαλφο                            3.  Αγνξαζηνχδε Δπγελία (πλδέζεθε ζην 1ν ΖΓ) 

4. ακαξάο σθξάηεο 

5. Κνπγηνπκηδίδεο Κσλ/λνο        

6. Καξθαηδίλνο Νηθφιανο                                                                         

θεξχρζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

Ζ πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έιαβε ρψξα δηα ηειεδηάζθεςεο θαζψο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 ( 

Α‟ 76), ηελ ππ‟αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 78616/18-12-2021 (ΦΔΚ Β' 5973) ΚΤΑ κε ζέκα  

“Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ ηε Γεπηέξα, 

20 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 10 Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη ψξα 6:00” ε 

ζπλεδξίαζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηειεδηάζθεςε. 

Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Νηθνιαΐδνπ Δπζπκία. 
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Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.3852/2010 γηα λα ζπδεηεζεί έλα ζέκα ζαλ θαηεπείγνλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 

λα ιεθζεί απφθαζε γη‟ απηφ, πξέπεη πξψηα λα απνθαζηζηεί κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ. 

 

Με ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνληνο, ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί γηα ην ζέκα 

απηφ, πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Ύζηεξα απφ απηφ ν Πξφεδξνο πξφηεηλε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα: «Μεηάζεζε θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ» (άξζ. 66 ηνπ Ν. 

4412/16)» 

 

Σν αλσηέξσ ζέκα είλαη θαηεπείγνλ επεηδή ππάξρεη κεηάζεζε ηεο έλαξμεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

γηα ηελ Πέκπηε 23-12-2021 θαη ψξα 08:00 θαη γηα ηηο αιιαγέο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηεζλνχο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη πξνεγνχκελα λα γίλεη ε απαξαίηεηε 

δεκνζίεπζε ζηελ ΔΔΔΔ ζηελ ηζηνζειίδα simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_E

L.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ΚΖΜΓΖ θαη λα 

γίλεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζ 66 ηνπ λ 

4412/16 θαη ζην ππ αξηζκ 4121/30-07-2020 έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΩΡΖ9ΟΞΣΒ-

2ΥΕ) πεξί δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ δηαθήξπμεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 Ζ Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ  θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε 

ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  νκφθσλα 

 

Κξίλεη ην παξαπάλσ ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα είπε φηη κε ηελ ππ‟αξηζκ.3760/48069/3-11-2021 

(α/α 455) απφθαζε Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εγθξίζεθε ε δαπάλε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ».  

Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξχλεη Κ.Α. 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, φπσο αλαιχεηαη ζην ζπλ/λν ζρέδην δηαθήξπμεο 

σο εμήο: 

 

Κσδηθφο 

 

2022 χλνιν 

20.7132.005 33.852,00 33.852,00 

 

20.7132.012 229.400,00 229.400,00 

 

30.7131.021 22.320,00 22.320,00 
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30.7131.023 21.080,00 21.080,00 

 

30.7132.011 18.600,00 18.600,00 

 

30.7132.016 55.056,00 55.056,00 

 

30.7132.025 62.868,00 62.868,00 

 

35.7132.018 63.240,00 63.240,00 

 

χλνια 506.416,00 506.416,00 

 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 4670/14 πνπ πξνζηέζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4701/20 θαη κε ηελ ππ‟αξηζκ. 48192/3-11-2021 βεβαίσζε 

πνιπεηνχο ππνρξέσζεο ηνπ πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ επηηξέπεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαζψο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο ζα 

εμππεξεηεζνχλ αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο φπσο ζπληήξεζε ηεο επαξρηαθήο νδνπνηίαο, 

δηακφξθσζε ρψξσλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, εθρηνληζκφο, έθηαθηεο αλάγθεο 

αληηκεηψπηζεο παγεηνχ, απνθνκηδή απνξξηκάησλ θ.α. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δαπάλεο 

νξίδεηαη ην 2022. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Γήκνπ Θέξκεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο πνπ αθνξά ε πνιπεηήο 

έγθξηζε, ζα εθδνζεί άκεζα θαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ε Α.Α.Τ. 

 

Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηηο 506.416,00 € κε Φ.Π.Α. θαη 

408.400,00 € ρσξίο Φ.Π.Α, πνζφ πνπ   ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην εθαξκνγήο ησλ 

νδεγηψλ 2014/24/ΔΔ, 2014/25/ΔΔ θαη 2014/23/ΔΔ 214.000, επηβάιιεηαη ε πξνκήζεηα λα 

δηελεξγεζεί κε δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ (άξζ. 27 ηνπ Ν. 4412/16). 

 

Ζ ρξνληθή  δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζνχηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ αλαθέξεηαη σο 

ρξφλνο παξάδνζεο ζε θάζε νκάδα εηδψλ ηεο κειέηεο (12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο). 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ πξνυπνζέζεηο. 

 

Ζ πξνκήζεηα  ζα εθηειεζηεί  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006 

πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 

Πξφγξακκα „‟ Καιιηθξάηεο‟‟ ηνπ Ν.4782/2021 φπσο απηνί ηζρχνπλ. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην 

άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)». 
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Με ηελ ππ‟αξηζκ. 359/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη  ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ. 1/2021 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ» θαη θαζνξίζηεθε, σο ηξφπνο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ν αλνηθηφο δηεζλήο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο θαζψο θαη νη φξνη 

δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ζρέδην δηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ» θαη αξ ΔΖΓΖ 141908 (νκάδεο 4 θαη 5), δεηήζεθαλ κε 

ην ππ αξηζκ 58922/14-12-2021 (ππνβνιή κέζσ ΔΖΓΖ 10/12/2021) αίηεκα ηεο εηαηξείαο 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΣΔΒΔ δηεπθξηλίζεηο ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1.3 ηεο ππ αξηζκ 51393/17-11-2021 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ην αξγφηεξν ζε έμη (6) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία καο δηαβηβάζηεθε εηζήγεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

φηη κε ην ππ αξηζκ πξση.:43492/08-12-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΟΠ ΔΖΓΖ, απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ Σεηάξηε 15-12-2021 θαη ψξα 00:00:01 θαη  ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ηελ Σξίηε 21-12-2021 θαη ψξα 8:00 πκ. ηε ζπλέρεηα φκσο κε ην ππ αξηζκ 

πξση.:44994/20-12-2021 έγγξαθν ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο απνθαζίζζεθε ε κεηάζεζε ηεο 

έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη 

Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ γηα ηελ Πέκπηε 23-12-2021 θαη ψξα 08:00. 

 

Δπεηδή ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ φπσο πξνβιέπεηαη θαη 

ζην 1.5 άξζξν, ηεο ππ αξηζκ 51393/17-11-2021 δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

27/12/2021 θαη ψξα 15:00, δελ είλαη εθηθηφ λα παξαζρεζνχλ εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλίζεηο, επηπιένλ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ γλψζε φινη νη πηζαλνί ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 

ζε απηέο ηηο νκάδεο αιιά θαη λα αλαπιεξσζεί ν ρξφλνο πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα γίλεη ρξήζε 

ηνπ ΔΖΓΖ γηα ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αξ ΔΖΓΖ 141903 (νκάδα 1) θαη αξ ΔΖΓΖ 141908 (νκάδεο 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) θαη ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ κε ίζνπο 

φξνπο πξνο φινπο, ε ππεξεζία εηζεγείηαη φπσο ιεθζεί απφθαζε (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ 4 ηνπ αξζ 37 ηνπ λ 4412/2016 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 64233/ΦΔΚ 2453/Β/09-06-

2021 θαη ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ) ζχκθσλα θαη κε ην ππ αξηζκ 

πξση.:44994/20-12-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο 

ΟΠ ΔΖΓΖ πεξί κεηάζεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν 

ζπζηήλεηαη ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο λα ιεθζεί ζρεηηθή κέξηκλα γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 27/12/2021, γηα ηελ κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο γηα ηελ 04/01/2022 θαη ψξα 15:00 (άξζξν 1.6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ) θαη αληίζηνηρα ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

(άξζξν 3.1.1 ηεο δηαθήξπμεο) απφ 31/12/2021 θαη ψξα 10:00 ζε 10/01/2022 θαη ψξα 10:00.  
 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά.  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο ππεξεζίαο, ηελ αξηζ. 1/2021 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο 
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο  ηνπ Γήκνπ Θέξκεο, ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4782/2021 θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 66 ηνπ λ 4412/16 θαη ηνπ ππ αξηζκ 4121/30-07-2020 εγγξάθνπ ηεο 

ΑΔΑ: Ψ62ΘΩΡΣ-ΕΡΡ



    

ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΩΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) πεξί δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο φξσλ δηαθήξπμεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Ν. 3463/2006, ην Ν. 
3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην Ν.4555/2018 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
θαη ην Ν.4623/2019 θαη ην Ν.4625/2019  

 

                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   νκφθσλα 

 

Δγθξίλεη ηελ κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ 

04ε/01/2022 θαη ψξα 15:00 (άξζξν 1.6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ (άξζξν 3.1.1 ηεο δηαθήξπμεο) απφ 31/12/2021 θαη ψξα 10:00 ζε 

10/01/2022 θαη ψξα 10:00.γηα ηνλ δηαγσληζκφ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ» ,βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ 4 ηνπ αξζ 37 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 64233/ΦΔΚ 2453/Β/09-06-2021), θαηά 2 εκέξεο 

απφ ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ΔΖΓΖ ζχκθσλα θαη κε ην ππ αξηζκ πξση.: 4994/20-12-

2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΟΠ ΔΖΓΖ . 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 412/2021 

 Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. Γηα ην 

παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

         

                                                ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ     
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ            ΣΑ ΜΔΛΗ                    Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

               Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Δ  

              ΣΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ      
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