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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 47/ 14 Γεκεμβρίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   365/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 14η  Γεκεμβρίοσ  2021, ημέρα  Σρίηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9946/10.12.2021  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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο,  ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο  θαη απόληεο 

ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο : Περί τορήγηζης παράηαζης καηαληκηικής ημερομηνίας σποβολής προζθορών και  

                αποζθράγιζης ασηών, ηοσ διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης ζύμβαζης :  

               «Σροθίμων, ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ  

                και ηων Λομικών Προζώπων ηοσ,  έηοσς 2021-2022». 

 

   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο  

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ  δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο   ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο  

θαη Τπεξεζίεο . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ανωηέρω ζέκα,  ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο  

Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 346/2021 [ΑΓΑ : 6ΡΦΥΩ9Π-ΒΜΤ] Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο θαζνξίζζεθε ε 20ε Γεθεκβξίνπ 2021, σο εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ  

δηαγσληζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Σξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο  

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ, έηνπο 2021-2022». 

    Ακολούθφς ο Πρόεδρος θέηει σπ’ όυιν ηφν μελών ηην ειζήγηζη ηοσ Τμήμαηος Προμηθειών, η οποία έτει 

φς κάηφθι :  

Ο δήκνο Βέινπ Βόραο, έρεη πξνθεξύμεη ειεθηξνληθό δηαγωληζκό θάηω ηωλ νξίωλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
«Σξνθίκωλ, εηδώλ παληνπωιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Ννκηθώλ  ηνπ 
Πξνζώπωλ, έηνπο 2021-2022» (AΓΑΜ Γηαθήξπμεο: 21PROC009629673/ 30-11-2021). 

Ζ καταληκτική ημερομηνία σποβολής προσυορών έτει οριστεί την 20η-12-2021 και ώρα 12:00 π.μ. θαη 
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 η Ηλεκτρονική Αποσυράγιση τνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 
(ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», την 28η-12-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.. 

 

Με βάζε ην ππ’αξίζκ.43492ΔΞ2021/ΤΦεΓ 08-12-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο & Τπνζηήξημεο 
Λεηηνπξγίαο ΟΠ ΔΖΓΖ ηνπ Τπ. Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, πεξί «Γηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ θαη κεηάπηωζή ηνπ ζηηο ππνδνκέο ηνπ εληαίνπ θπβεξλεηηθνύ 
λέθνπο (G-Cloud)», πξέπεη λα δνζεί παξάηαζε ζηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ αλωηέξω δηαγωληζκνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απξόζθνπηε ππνβνιή πξνζθνξώλ, θαζώο ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έρεη 
θαζνξηζηεί εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ.  

Χο εθ ηνύηνπ νη λέεο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη ωο εμήο: 
 Καταληκτική ημερομηνία σποβολής προσυορών :  ηελ Παρασκεσή 31-12-2021 θαη ώρα 10:00 πμ 

 Ηλεκτρονική Αποσυράγιση ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 
(ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Τρίτη 11 Ιανοσαρίοσ 2021 και ώρα 10.00 π.μ.  

 

Δπίζεο, ζύκθωλα κε ην έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 «Γηεπθξηλίζεηο ωο πξνο ηελ ηήξεζε ηωλ 
δηαηππώζεωλ δεκνζηόηεηαο ζηε δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπηωζε ηξνπνπνίεζεο όξωλ ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: 
ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ), ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα ιάβεη ην ζύλνιν ηωλ απαξαίηεηωλ δεκνζηεύζεωλ .  

      

   Σηη ζσνέτεια ο Πρόεδρος πρόηεινε ηην έγκριζη ηης παράηαζης ηοσ διαγφνιζμού και κάλεζε ηην Ο.Ε. να 

αποθαζίζει ζτεηικά. 

    Η Οικονομική Επιηροπή, αθού έλαβε σπόυη ηοσ ηα ανφηέρφ και όπφς ειδικόηερα ζηα 

απομαγνηηοθφνημένα πρακηικά αναγράθονηαι. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Δγκρίνει ηελ ρνξήγεζεο παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη  

απνζθξάγηζεο απηώλ, ηνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο : «Σξνθίκσλ, εηδώλ  

παληνπσιείνπ  θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ,   

έηνπο 2021-2022», νη νπνίεο θαζνξίδνληαη σο θάησζη :  

 Θαηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών : ηελ Παραζκεσή 31-12-2021 θαη ώξα 10:00 

π.μ. 

 Ζλεκηρονική Αποζθράγιζη ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

θαη ηνπ (ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Σρίηη 11 Ηανοσαρίοσ 2021 θαη ώξα 10.00 

π.μ.  

- Η αξκόδηα ππεξεζία λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο  ησλ 

αλσηέξσ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 365/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: ΨΓΓΤΩ9Π-Α68
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