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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 202/2021 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 37/2021 θαηεπείγνπζα  δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο 

 

ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε  ζην νξζό ηεο ππ’ αξηζκ. 7709/16-08-2021 δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ 

«Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ηωλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

Βηνθιηκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεωλ θαη δηακόξθωζε ηνπ 

πεξηβάιινληα ρώξνπ» ζηα άξζξα 18,22.Γ θαη 22.Γ.» 

 

ηελ Κάησ Αραΐα, έδξα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο Ννκνύ Αραΐαο ηελ δεύηεξε  (2ε) ηνπ κήλα 

επηεκβξίνπ (9νπ) ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο είθνζη έλα (2021), εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 10:00΄ ζπλήιζε ζε 

θαηεπείγνπζα  δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζύκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11/03/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-3-2020), 

θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ.52666/27.08.2021 (ΦΔΚ 3958/27.08.2021 ηεύρνο Β') θαη ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. 7698/13-08-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γεκάξρνπ θ. 

Μπισλά ππξίδσλα, ε νπνία επηδόζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 

3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018, γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ελεκέξωζαλ ηνλ Πξόεδξν όηη ζπκθωλνύλ ΟΜΟΦΩΝΑ 

γηα ηε δηεμαγωγή ηεο ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο θαζώο θαη γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπίζησζε όηη 

ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ζπκκεηείραλ θαη ηα πέληε  (5) κέιε, 

δειαδή νη: 

 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Μπισλάο Ν. πύξνο (πξόεδξνο) 

2. Οξιώθ Ισλ  Κπξηάθνο 

3. ηαπξνγηαλλόπνπινο Γ. ππξίδσλ 

4. Κακπέξνο Υ. Ηιίαο 

5. Παιαηνιόγνο Γ. Κσλζηαληίλνο 

 

1. Νηθνιάνπ Γ. Υξήζηνο 

2. Ραπηαθόπνπινο Π. Αζαλάζηνο 

( νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη 

θιήζεθαλ λνκίκσο ) 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε επίζεο ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ νθία Γεκ. Κνύθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

ΑΔΑ: 9ΡΝ5Ω9Ν-Ρ2Ο





Σελίδα 2 από 5 

 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην κνλαδηθό  ζέκα εθηόο ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Τποποποίηζη  

ζηο οπθό ηηρ ςπ’απιθμ. 7709/16-08-2021 διακήπςξηρ ηος έπγος «Ανάπλαζη ηος κηιπίος ηων 

αποθηκών ΑΣΟ και ηην μεηαηποπή ηοςρ ζε Βιοκλιμαηικό Πολιηιζηικό Κένηπο Πολλαπλών Χπήζεων και 

διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηα σώπος» ζηα άπθπα 18,22.Γ και 22.Γ» θαη δήηεζε ηελ έγθξηζε ησλ κειώλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δηόηη ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθέο 

πξνζεζκίεο.  

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νκόθσλα ζπκθώλεζαλ γηα ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. έζεζε ππόςε ησλ κειώλ  ην από 2-9-2021 έγγξαθό ηνπ θαη έζεζε ηα 

εμήο:  

 

Με ην παξόλ έγγξαθν , ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζύκθσλα κε ηελ ππ’άξηζκ. 7709/16-08-2021 

δηαθήξπμε (21PROC009085715) δεκνζηεύηεθε ν δηαγσληζκόο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ 

ησλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε Βηνθιηκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαη 

δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ» . ηα άξζξα 22.Γ θαη 22.Γ ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο εθ παξαδξνκήο 

απνδόζεθε ιαλζαζκέλνο αξηζκόο παξαγξάθνπ ηνπ ΠΓ 71/2019. Ωο εθ ηνύηνπ θαιείηαη ε νηθνλνκηθή 

επηηξνπή κε απόθαζή ηεο δηνξζώζεη ζην νξζό (ππνγξακκηζκέλν ζηνηρείν) ηα παξαπάλσ άξζξα ηεο 

δηαθήξπμεο σο θάησζη:  

 

22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ έξγωλ, 

πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 51, παξ.11 ηνπ 

Π.Γ. 71/2019.  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εξγαζηώλ, πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 51, 

παξ. 10 ηνπ Π.Γ. 71/2019. 

 

22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ Έξγωλ 

πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα όπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 52 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 71/2019.  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

Έξγωλ, πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα όπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 52 παξ. 1β ηνπ Π.Γ. 71/2019. 

 

Δπηπιένλ, εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ αιιαγώλ θαη ζύκθσλα κε ην ππ άξηζκ. 4121/30-7-2020 έγγξαθν ηεο 

ΔΑΑΓΗΤ θαη ηελ παξάγξαθν 2.3  ηεο δηαθήξπμεο «Η αλαζέηοσζα αρτή παραηείλεη ηελ προζεζκία 

παραιαβής ηωλ προζθορώλ, ούηως ώζηε όιοη οη ελδηαθερόκελοη οηθολοκηθοί θορείς λα κπορούλ λα 

ιάβοσλ γλώζε όιωλ ηωλ αλαγθαίωλ πιεροθορηώλ γηα ηελ θαηάρηηζε ηωλ προζθορώλ ζηης αθόιοσζες 

περηπηώζεης: 

α)όηαλ, γηα οποηολδήποηε ιόγο, πρόζζεηες πιεροθορίες, αλ θαη δεηήζεθαλ από ηολ οηθολοκηθό θορέα 

έγθαηρα, δελ έτοσλ παραζτεζεί ηο αργόηερο ηέζζερης (4) εκέρες πρηλ από ηελ προζεζκία ποσ ορίδεηαη γηα 

ηελ παραιαβή ηωλ προζθορώλ, 
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β) όηαλ ηα έγγραθα ηες ζύκβαζες σθίζηαληαη ζεκαληηθές αιιαγές.  

Η δηάρθεηα ηες παράηαζες ζα είλαη αλάιογε κε ηε ζποσδαηόηεηα ηωλ πιεροθορηώλ ποσ δεηήζεθαλ ή ηωλ 

αιιαγώλ. 

Όηαλ οη πρόζζεηες πιεροθορίες δελ έτοσλ δεηεζεί έγθαηρα ή δελ έτοσλ ζεκαζία γηα ηελ προεηοηκαζία 

θαηάιιειωλ προζθορώλ, ε παράηαζε ηες προζεζκίας ελαπόθεηηαη ζηε δηαθρηηηθή εστέρεηα ηες αλαζέηοσζας 

αρτής» 

 

 πξνηείλεηαη ε παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ –απνζθξάγηζεο κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηεο δηαθήξπμεο σο εμήο: 

 

Άξζξν 18: 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ-απνζθξάγηζεο 

 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 23/09/2021, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 πκ  

 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 30/9/2021, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 πκ 

 

Σσλέπεηα  ηες παράηαζε ηες θαηαιεθηηθής εκεροκελίας σποβοιής προζθορώλ ηοσ άρζροσ 18  είλαη ε 

αιιαγή ηωλ θάηωζη :  

 

Άξζξν 2.3 : 

Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 13/9/2021ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ζηηο 17/9/2021. 

 

Άξζξν 15.3: 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνύζαο, ήηνη κέρξη 22/08/2022 άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνπο πξνζθέξνληεο 

λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

19.1Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 κελώλ ,από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη κέρξη ηελ 23/07/2022.  

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηεο: α΄) ην άξζξν 72 (παξ. 

1 πεξ. ζ΄) ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην 

άξζξν 3 (παξ. 1 πεξίπη. ηε΄θαη παξ. 2) ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 

134/09.08.2019), β΄) ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010) όπσο απηό 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018 “Πξόγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, 

θ. 133/19.07.2018), γ΄) ηελ αξηζ.188/2021/ΑΓΑ:6ΤΑ6Ω9Ν-10Θ/ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , δ΄) 

ηελ ππ αξηζκ. 7709/16-08-2021 (21PROC009085715) δηαθήξπμεο Γεκάξρνπ, ε΄) ην ππ άξηζκ. 4121/30-7-

2020 έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΗΤ, ζη΄),  θαη ηελ παξάγξαθν 2.3  ηεο δηαθήξπμεο,  

 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε  ζην νξζό ηεο ππ’ αξηζκ. 7709/16-08-2021 (21PROC009085715) 

δηαθήξπμεο Γεκάξρνπ  ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ηωλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή 

ηνπο ζε Βηνθιηκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεωλ θαη δηακόξθωζε ηνπ πεξηβάιινληα 

ρώξνπ»  (αξηζ.188/2021/ΑΓΑ:6ΤΑ6Ω9Ν-10Θ/ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  ζηα άξζξα 

18,22.Γ θαη 22.Γ . 

 

 Β. Σξνπνπνηεί ζην νξζό ηεο ππ’αξηζκ. 7709/16-08-2021 (21PROC009085715) δηαθήξπμεο 

Γεκάξρνπ  ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ηωλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

Βηνθιηκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεωλ θαη δηακόξθωζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ»  

(αξηζ.188/2021/ΑΓΑ:6ΤΑ6Ω9Ν-10Θ/ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  ηα άξζξα 18,22.Γ θαη 22.Γ 

(ππνγξακκηζκέλν ζηνηρείν)  ωο εμήο:  

 

 Άξζξν 22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ έξγσλ, 

πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 51, παξ.11 ηνπ 

Π.Γ. 71/2019.  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ, πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα όπσο 

νξίδεηαη από ην άξζξν 51, παξ. 10 ηνπ Π.Γ. 71/2019. 

 

Άξζξν 22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ 

πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα όπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 52 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 71/2019.  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ, πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 52 παξ. 1β ηνπ Π.Γ. 71/2019. 

 

Άξζξν 18: 

 Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ-απνζθξάγηζεο 

 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

23/09/2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 πκ  

 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 30/9/2021, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 πκ 
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Σελίδα 5 από 5 

 

Σσλέπεηα  ηες παράηαζε ηες θαηαιεθηηθής εκεροκελίας σποβοιής προζθορώλ ηοσ άρζροσ 18  είλαη 

ε αιιαγή ηωλ θάηωζη :  

 

Άξζξν 2.3 : 

Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 13/9/2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ζηηο 17/9/2021. 

 

Άξζξν 15.3: 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνύζαο, ήηνη κέρξη 22/08/2022 άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνπο πξνζθέξνληεο 

λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

19.1 

Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη κέρξη ηελ 23/07/2022. 

 Η παξνύζα ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.4 ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΓΗ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό    202/2021. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

[ππνγξαθή] 

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

[ππνγξαθέο] 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ –  

 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΙΑ  

 

 

 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ Ν. ΜΤΛΩΝΑ 
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