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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 17/11 ΚΑΪΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   113/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 11η  Καΐος 2021, ημέπα  Σπίηη και ώπα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

3119/07.05.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο  θαη απόληεο νη : α]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο  : ςμπλήπωζη- αποζαθήνιζη πληποθοπιών και δικαιολογηηικών- ανηικαηάζηαζη ηος 

άπθπος 102 ηος Λ. 4412/2016  ., για ηην εκηέλεζη ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού 

άνω ηων οπίων ζσεηικά με ηην «Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πποκαλλιεπγημένος ςβπιδικού 

σλοοηάπηηα ζηο αθληηικό κένηπο Βέλος». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηεπο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηα θάησζη :  

«ηο ςπ’απίθμ. 2339/16-04-2021 (Α.Γ.Α.: 6Α0ΗΟΞΣΒ-6Α0) έγγπαθο ηηρ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) «Γιεςκπινίζειρ υρ ππορ επιμέποςρ διαηάξειρ ηος ν. 

4782/2021 (A'36). Σποποποίηζη ηος ν. 4412/ 2016 και άλλερ διαηάξειρ», μεηαξύ άλλυν αναθέπεηαι όηι : 

«υρ ππορ εκκπεμείρ διαδικαζίερ, οι όποι ηυν οποίυν έσοςν ζςνηασθεί με βάζη ηιρ πποφζσύοςζερ πςθμίζειρ ηος 

άπθπος 102 και ζηιρ οποίερ, δεν έσει ακόμη εκπνεύζει η πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών ή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ, 

η αναθέηοςζα απσή δύναηαι να πποβαίνει ζε έκδοζη ζσεηικήρ απόθαζηρ- ανακοίνυζηρ ηος απμοδίος 

αποθαινόμενος οπγάνος με ζαθή παπαπομπή ζηην εθαπμογή ηυν υρ άνυ διαηάξευν, και η οποία (απόθαζη) θα 

ππέπει να αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηυν απσικών εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ (πσ Γιακήπςξηρ), ώζηε όλοι οι 

ενδιαθεπόμενοι οικονομικοί θοπείρ να λάβοςν επαπκή γνώζη». 

Με βάζη ηα ανυηέπυ, ειζηγούμαζηε ηη λήτη απόθαζηρ για ηην  ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 102 ηος Ν. 4412/2016 

με ηο άπθπο 42 ηος Ν.4782/2021, πποκειμένος η παπούζα απόθαζη να αποηελέζει αναπόζπαζηο ημήμα ηυν 

εγγπάθυν ηηρ Γιακήπςξηρ με AΓΑΜ : 20PROC007949447/29-12-2020 πος αθοπά ζε ηλεκηπονικό ανοικηό 

ΑΔΑ: ΩΜΡ3Ω9Π-Φ1Ο



διαγυνιζμό ζσεηικά με «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΜΔΝΟΤ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΔΛΟΤ», με Α/Α ΔΗΓΗ 101477, ο οποίορ βπίζκεηαι ζε εξέλιξη. 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Η Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν, έιαβε ππόςε: 

1] ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 

2] ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

3] ην άξζξν 42 ηνπ Ν.4782/2021 

4] ην ππ’αξίζκ. 2339/16-04-2021 (Α.Γ.Α.: 6Α0ΗΟΞΣΒ-6Α0) έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) «Γιεςκπινίζειρ υρ ππορ επιμέποςρ διαηάξειρ 

ηος ν.4782/2021 (A'36).  Σποποποίηζη ηος ν. 4412/ 2016 και άλλερ διαηάξειρ»  θαη   κεηά από ζπδήηεζε,  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

1.- Σελ  αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην άξζξν 42 ηνπ Ν.4782/2021, 

πξνθεηκέλνπ ε παξνύζα απόθαζε λα απνηειέζεη αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε 

AΓΑΜ : 20PROC007949447/29-12-2020, πνπ αθνξά ζε ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό ζρεηηθά κε 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΜΔΝΟΤ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΒΔΛΟΤ», κε Α/Α ΔΗΓΗ 101477, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε σο θάησζη : 

Σο άπθπο 102 ηος ν. 4412/2016 (Α’ 147) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

«Άπθπο 102 (πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ) 

(Άξζξν 56 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο, 

ηεξώληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηνύλ από ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, όηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή όηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξώλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξώλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληόο πξνζεζκίαο όρη κηθξόηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξώλ θαη όρη 

κεγαιύηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνύο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο.» 

2.- Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ε ππ’αξηζ. 350/2020  & 78/2021 Απνθάζεηο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 113/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

ΑΔΑ: ΩΜΡ3Ω9Π-Φ1Ο



Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: ΩΜΡ3Ω9Π-Φ1Ο
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