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Κάηω Ασαΐα 15 Γεκεμβπίος 2020 
 

 

Γιεύθςνζη: Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
Σμήμα: Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Πληποθ.: Αδακαληία Ρεκπνύηζηθα 
Αγγειηθή Οξδίηε 

Σασ. Γ/νζη: Δεμακελνύ 36 
Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ 
Σηλ.: (26933) 60 120 

E-mail: a.reboutsika@ddachaias.gr 
a.orditi@ddachaias.gr 

 

 

    ΠΡΟ: κ. Ππόεδπο Οικονομικήρ 
Δπιηποπήρ Γήμος Γςηικήρ 
Ασαΐαρ 

 

ΘΔΜΑ: Αναβολή ηηρ ημεπομηνίαρ ζςνεδπίαζηρ ηων Δπιηποπών για ηην 

αποζθπάγιζη  πποζθοπών ζηο ζηάδιο πος η κάθε μια βπίζκεηαι  και 

αθοπά ζηοςρ διαγωνιζμούρ: α΄) Ππομήθεια  μησανήμαηορ έπγος 

grader, β΄) Ππομήθεια  αποππιμμαηοθόπος, γ΄) Ππομήθεια  

οσημάηων και δ΄)  Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών αςλειων σώπων.  
 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

Α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

 

Β. Σν γεγνλόο όηη ν Δήκνο καο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ Πξνθήξπμε Δηαγσληζκώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο θάησζη πξνκήζεηεο: 

1. Σελ αξηζ. πξση.: 10460/13-11-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα 

ηελ ¨ Ππομήθεια  μησανήμαηορ έπγος grader»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  

¨απνζθξάγηζεο ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ ηελ 22/12/2020 εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 11:00.¨από ηελ Επηηξνπή Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ.   

2. Σελ αξηζ. πξση.: 9522/19-10-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ γηα 

ηελ ¨ Ππομήθεια  αποππιμμαηοθόπος»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  

¨Απνζθξάγηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ ηελ 14-12-2020 εκέξα  Δεπηέξα 

θαη ώξα 10:00.¨από ηελ Επηηξνπή Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

3. Σελ αξηζ. πξση.:10773/23-11-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ  γηα ηελ ¨ Ππομήθεια  

Οσημάηων»¨  όπνπ όξηδε εκεξνκελία  ¨Απνζθξάγηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ 

mailto:a.reboutsika@ddachaias.gr


ελίδα 2 από 3 
 

πξνζθνξώλ ηελ 14-12-2020 εκέξα  Δεπηέξα θαη ώξα 11:30.¨από ηελ Επηηξνπή 

Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

4. Σελ αξηζ. πξση.:9164/8-10-2020 Δηαθήξπμε  Δηαγσληζκνύ  γηα ηελ «Δπιζκεςή 

και ζςνηήπηζη ζσολικών Αύλειων σώπων» 

 

Γ. Σν γεγνλόο όηη κε ηηο ππ΄ αξηζ. α΄) 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΧ9Ν-Σ1Δ) , β΄) 137/2020  

(ΑΔΑ:6ΝΓΔΧ9Ν-ΙΜΦ), γ΄) 183/2020  (ΑΔΑ:64Ρ1Χ9Ν-8ΘΥ) θαη δ΄) 139/2020 

(ΑΔΑ:ΦΓΗΦΧ9Ν-ΗΦΡ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Οπίζηηκαν ηα μέλη 

ηων Δπιηποπών Γιενέπγειαρ ηων ανηίζηοισων ωρ ανωηέπω Γιαγωνιζμών.  

 

Γ.  Σελ από 10-12-2020 Κνηλή Δήισζε έμη Οκνζπνλδηώλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα ζπκκεηνρήο 

ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 

(ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο). 

 

Δ. Σν γεγνλόο όηη κε: 

1. ηηο ππ’ αξηζ.  πξση. 11505/14-12-2020, 11504/14-12-2020, 11553/14-12-2020 θαη 

11522/14-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  

κεραλήκαηνο έξγνπ grader ¨ , 

2. ηηο κε αξηζ. πξση. 11513/14-12-2020,11505/14-12-2020, 11504/14-12-2020,  11553/15-

12-2020 θαη 11522/14-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί : 

γλσζηνπνίεζεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ 

Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξνπ¨, 

3. ηηο κε αξηζ. πξση. 11513/14-12-2020, 11530/14-12-2020, 11505/14-12-2020 θαη 

11641/16-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί : γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨ Πξνκήζεηα  νρεκάησλ¨, 

4. ηηο κε αξηζ. πξση. 11530/14-12-202011597/15-12-2020, 11504/14-12-2020 θαη 

11598/15-12-2020 αηηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο πεξί :  γλσζηνπνίεζεο δήισζεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Επηηξνπή  γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ¨Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ζρνιηθώλ απιεησλ ρώξσλ¨. 

 

Καλούνηαι ηα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ: 

 

1. Να εγθξίλνπλ ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο ησλ Επηηξνπώλ πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ κε ηηο ππ΄ αξηζ. α΄) 138/2020  (ΑΔΑ:663ΑΧ9Ν-Σ1Δ) , β΄) 137/2020  

(ΑΔΑ:6ΝΓΔΧ9Ν-ΙΜΦ), γ΄) 183/2020  (ΑΔΑ:64Ρ1Χ9Ν-8ΘΥ) θαη δ΄) 139/2020 
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(ΑΔΑ:ΦΓΗΦΧ9Ν-ΗΦΡ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ απνζθξάγηζε  

πξνζθνξώλ ζην ζηάδην πνπ ε θάζε κηα βξίζθεηαη θαη αθνξά ζηνπο δηαγσληζκνύο: 

 Πξνκήζεηα  κεραλήκαηνο έξγνπ grader 

 Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξνπ 

 Πξνκήζεηα  νρεκάησλ 

 Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ απιεησλ ρώξσλ 

Καη κέρξη λεσηέξαο εηδνπνηήζεσο,  ιόγσ δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε Απεξγία – Απνρή 

ησλ Μειώλ ησλ Οκνζπνλδηώλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4412/2016 (ππεξεζίεο , 

πξνκήζεηεο) 

2. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δεκάξρνπ όπσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

 

πςπίδων ηαςπογιαννόποςλορ 

 

 

Η ςνηάξαζα 

 

 

 

 

 Η πποϊζηαμένη 

ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Γιοικηηικών & Οικονομικών 

Τπηπεζιών 

Αγγελική Ορδίτη 

ΔΕ Διοικητικών 

 ΓεπαζιμίναΚόηζαλη 

ΤΕ17 Διοικητικών Οικονομικών 


