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ΘΔΚΑ: «Ακύπωζη ηος Ζλεκηπονικού Γιαγωνιζμού «Ππομήθεια καςζίμων και 

λιπανηικών για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ, ηων σολικών 
Δπιηποπών  Α΄Βαθμιαρ &Β΄Βαθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, ηος Οπγανιζμού 
Σοπικήρ Ανάπηςξηρ Γςμαίων (Ο.Σ.Α.Γ)»  με απ. ππωη. 
6602/14.07.2021 Δπαναπποκήπςξη και ζςζηημικό απιθμό 135334 
λόγω ζθάλμαηορ ζηην ηλεκηπονική διαδικαζία ανάπηηζηρ αςηού και 
Δπαναπποκήπςξη αςηού με ηοςρ ίδιοςρ όπος”». 

 
ΑΠΟΦΑΖ 216/2021 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΪΑ 
 

          Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 58 (αξκνδηόηεηεο δεκάξρνπ) ηος ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρφμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα 
Καλλικράηης» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όπνπ ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη: 
Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ 
δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα 
απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο 
επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε 
ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο 
 

2. Σν άξζξν 106, παξ. 3  ηνπ Ν. 4412/2016: «Αν διαπιζηφθούν ζθάλμαηα ή παραλείυεις 
ζε οποιοδήποηε ζηάδιο ηης διαδικαζίας ανάθεζης, η αναθέηοσζα αρτή μπορεί, μεηά 
από γνώμη ηοσ αρμόδιοσ οργάνοσ, να ακσρώζει μερικώς ηη διαδικαζία ή να 
αναμορθώζει ανάλογα ηο αποηέλεζμά ηης ή να αποθαζίζει ηην επανάληυή ηης από ηο 
ζημείο ποσ εμθιλοτώρηζε ηο ζθάλμα ή η παράλειυη.» 

 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 175/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί καηαίσζεο ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ  Α΄Βαζκηαο &Β΄Βαζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γπκαίσλ (Ο.Σ.Α.Γ)»  κε αξ. πξση. 

5017/02.06.2021 δηαθήξπμε  θαη ζπζηεκηθό αξηζκό 133009  θαη Δπαλαπξνθήξπμε – 

Δπηθαηξνπνίεζε  όξσλ Γηαθήξπμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021. 
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4. Σελ κε αξ. πξση. 6602/14.07.2021  Δπαλαπξνθήξπμε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, 

 

Λόγσ ζθάικαηνο ζηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο απηνύ ζηo Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), θαζώο ν δηαγσληζκόο δελ δειώζεθε εθ παξαδξνκήο 

ζην ΔΗΓΗ σο «Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα αλαξηεζεί εθ 

λένπ κε λέν ζπζηεκηθό αξηζκό, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

Α. Σελ Αθύξσζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ  Α΄Βαζκηαο 
&Β΄Βαζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γπκαίσλ (Ο.Σ.Α.Γ)»  κε 
αξ. πξση. 6602/14.07.2021 Δπαλαπξνθήξπμε θαη ζπζηεκηθό αξηζκό 135334, ιόγσ 
ζθάικαηνο ζηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο απηνύ ζηo Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), θαζώο ν δηαγσληζκόο δελ δειώζεθε εθ παξαδξνκήο 
ζην ΔΗΓΗ σο «Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα αλαξηεζεί εθ 
λένπ κε λέν ζπζηεκηθό αξηζκό 
 
Β. Σελ Δπαλαπξνθήξπμε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ  
Α΄Βαζκηαο &Β΄Βαζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γπκαίσλ 
(Ο.Σ.Α.Γ)»  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
 
 
                                                

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΗΑ 
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