
 

 

                                                                  

              
   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
       ΝΟΜΟ    ΑΣΣΙΚΗ  
 
    ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝ  

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 48εο/22-12-2020 

Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Αξηζκ. απόθ.347/2020 Ξεξίιεςε: «Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δεύηεξεο παξάηαζεο 

θαη νξηζκόο λέαο εκεξνκελίαο Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξώλ κέζσ ΔΠΖΓΖΠ θαη κε α/α ζπζηήκαηνο #93331# ηνπ 
έξγνπ: «Ξαξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο 

ζε Γεκνηηθά Θηίξηα ηνπ Γήκνπ Θνξπδαιινύ», ζπλνιηθήο 
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 939.000,00 Δπξώ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Κνξπδαιιό, ζήκεξα Ρξίηε 22 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση 

22516/18.12.2020, πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ λόκηκα επηδόζεθε ζηηο 18.12.2020, κε ηελ εμήο 

ζύλζεζε: 

 

1.  ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΣΝΟΠΑΙΑΠ                ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

2.  ΑΙΔΜΑΛΓΟΗΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

3.  ΘΑΙΝΚΞΟΑΡΠΝ ΗΥΑΛΛΑ ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

4.  ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

5.  ΡΠΗΟΚΞΑΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

6.  ΕΖΠΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΛΑΞ/ΘΝ ΚΔΙΝΠ  ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

      Γεδνκέλνπ όηη, ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, επί ζπλόινπ ελλέα (9) ηαθηηθώλ κειώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνζήιζαλ πέληε (5) κέιε θαη  

(1) αλαπιεξσκαηηθό κέινο, δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 

θαη 75 ηνπ Λ. 3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

     Οη απνπζηάδνληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ηα ηαθηηθά κέιε θ.θ. ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ, 

ΘΑΙΗΑΘΑΡΠΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ,ΚΑΛΝΠΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ  ΡΕΗΟΗΡΑΠ ΚΗΣΑΖΙ θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

θ.θ. ΓΘΝΓΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ, ΕΖΠΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΘΔΝΦΗΙΗΓΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ, MAYΟΝΔΗΓΑΘΝ 

ΘΑΙΙΗΝΞΖ, ΠΗΝΛΡΝΟΝΠ ΞΑΙΝΠ θαη ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΗΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ σο 

άλσ πξόζθιεζε θαη δελ πξνζήιζαλ.   

Υξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ε α/α Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κάξσ Φσηά. 

 

Πην 10ν ζέκα (8ν  Ζ.Γ.), ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο έζεζε ππόςε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα εμήο: 

 

 

1. 1. Σν κε αξ. πξση. 22129/15-12-2020 έγγξαθν, ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Γεκόπνπινπ Γεσξγίνπ ην νπνίν έρεη 

σο εμήο: 
 

 

ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60





 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ : Λόψη απόφαςησ για την ϋγκριςη δεύτερησ παρϊταςησ και οριςμόσ νϋασ 
ημερομηνύασ Ηλεκτρονικόσ Αποςφρϊγιςησ προςφορών μϋςω ΕΗΔΗ και με α/α 
ςυςτόματοσ #93331# του ϋργου: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ 
αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού», ςυνολικόσ 
προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 939.000,00 Ευρώ. 
 
 
κ. Πρόεδρε 
Έχοντασ υπόψη: 
 το Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, 
 το ϊρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιόθηκε από την παρ.1 του ϊρθρου 3 του 

Ν.4623/2019, 
 το ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του Ν.4412/2016, 
 την παρ. 1 του ϊρθρου 27 του Ν.4412/2016, 
 το αρ. πρωτ. 30081/05-10-2016 ϋγγραφο ΤΠΕΔΔΑ, ςχετικϊ με τα πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων,  
 την αρ. 57654/22-05-17 (ΥΕΚ 1781/23-05-17/τεύχοσ Β’) Απόφαςη Τπουργεύου 

Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. 
 Σο γεγονόσ ότι το παραπϊνω ϋργο ϋχει ενταχθεύ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δόμου και 

προβλϋπεται η ςχετικό δαπϊνη ςτον προώπολογιςμό του Δόμου του τρϋχοντοσ ϋτουσ με 
ΚΑ:64.7326.0002. 

 Καθώσ και την παρ. 1 του ϊρθρου 206 του ν. 4555/17.07.2018 Μεταρρύθμιςη του 
θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ – Εμβϊθυνςη τησ Δημοκρατύασ –Ενύςχυςη 
τησ υμμετοχόσ – Βελτύωςη τησ οικονομικόσ και αναπτυξιακόσ λειτουργύασ των Ο.Σ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»]  

 το ϊρθρο 43 του ν. 4605/2019 περύ τροποπούηςησ του ν. 4412/2016. 
 Σην αρ. 331/08.12.2020 απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ για τον οριςμό νϋασ 

ημερομηνύασ Ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ προςφορών μϋςω ΕΗΔΗ και με α/α 
ςυςτόματοσ #93331# για το ϋργο: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ 
αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού» [με ΑΔΑΜ: 
20PROC007807678 2020-12-09 και με ΑΔΑ: 6Μ2ΣΩΛΩ-K2E], λόγω ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΦΗ 
των μελών τησ Επιτροπόσ. 
 

Σο ϊρθρο 18 τησ αρ. πρωτ. 18824/26.10.2020 Διακόρυξησ τησ Τπηρεςύασ με ΑΔΑΜ: 20PROC007563360 2020-

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ 
Σαχ. Δ/νςη…:  Γρ. Λαμπρϊκη 240 
και Νικηφορύδη 
τ.κ.:  181 22 Κορυδαλλόσ 

e Δ/νςη: www.korydallos.gr 
Πληροφορύεσ.: Α. Καμπουρϊκη 
Σηλϋφωνο…..:  210 4990525 
FAX…………: 210 4990469 
e -mail: meletes@korydallos.gr 

Κορυδαλλόσ, 15.12.2020 

  Αρ. Πρωτ:  22129 

 

 

 

 

Προσ: 

 

 

κ. Πρόεδρο 

Οικονομικόσ Επιτροπόσ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
http://www.korydallos.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60





 

 

10-30 : Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-αποςφρϊγιςησ 
“Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα 
αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε 
ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ 
“Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν 
υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων 
εδαφύων.” 

Σο γεγονόσ ότι τα μϋλη τησ  Επιτροπό Διαγωνιςμού τα οπούα ϋχουν οριςθεύ μϋςω κλόρωςησ 
ΜΗΜΕΔ  
[09-10-2020 κ΄ ώρα 10:05:27 αποτϋλεςμα κλόρωςησ ΜΗΜΕΔ του Τπουργεύου Τποδομών και μεταφορών - Γενικό Γραμματεύα 
Τποδομών «ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄)» και η αριθμ. 223/16.10.2020 (ΑΔΑ:6ΩΛΩΛΩ-

ΔΩ5) απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ για την ςυγκρότηςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού] ςυμμετϋχουν ςτην από 23η 
/11/2020 ϋωσ και την 11η /12/2020 Απεργύα – Αποχό των μελών των Ομοςπονδιών από 
τισ διαδικαςύεσ του ΜΗΜΕΔ «Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμών» όπωσ παρατϊθηκε με 
την αρ. πρωτ. 8359/10.12.2020 ανακούνωςη αποφϊςεων Ομοςπονδιών τησ Π.Ο. 
Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α. για την ςυνϋχιςη τησ Απεργύασ – Αποχόσ, για το διϊςτημα από την 12η 
/12/2020 ϋωσ και την 31η /12/2020. 
 

Παρακαλούμε ςτη λόψη απόφαςησ για ϋγκριςη δεύτερησ παρϊταςησ και τον οριςμό 
νϋασ ημερομηνύασ Ηλεκτρονικόσ Αποςφρϊγιςησ προςφορών μϋςω ΕΗΔΗ και με α/α 
ςυςτόματοσ #93331# του ϋργου: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ 
αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού», ςυνολικόσ 
προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 939.000,00 Ευρώ για τισ 11/01/2021, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 
10:00π.μ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προώςτϊμενοσ Ο Αντιδόμαρχοσ 
Δ.Σ.Τ.  

  
. τεργιόπουλοσ Δημόπουλοσ Γεώργιοσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60





 

 

 
 
2) Έρνληαο ππόςε: 

 
   ην Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

 ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/2019, 

 ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. 29 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ην αξ. πξση. 30081/05-10-2016 έγγξαθν ΤΠΔΓΓΑ, ζρεηηθά κε ηα πξόηππα ηεύρε δηαθεξύμεσλ,  

 ηελ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/23-05-17/ηεύρνο Β’) Απόθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο. 

 Σν γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ έξγν έρεη εληαρζεί ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη 

πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε 

ΚΑ:64.7326.0002. 

 Καζώο θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4555/17.07.2018 Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ 

Ι»]  

 ην άξζξν 43 ηνπ λ. 4605/2019 πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ λ. 4412/2016. 

 Σελ αξ. 331/08.12.2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ νξηζκό λέαο εκεξνκελίαο 

Ηιεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ θαη κε α/α ζπζηήκαηνο #93331# γηα ην 
έξγν: «Παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκνηηθά Κηίξηα ηνπ Γήκνπ 

Κνξπδαιινύ» [κε ΑΓΑΜ: 20PROC007807678 2020-12-09 θαη κε ΑΓΑ: 6Μ2ΣΩΛΩ-K2E], ιόγσ 

ΑΠΔΡΓΙΑ –ΑΠΟΥΗ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο. 
 Σν άξζξν 18 ηεο αξ. πξση. 18824/26.10.2020 Γηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο κε ΑΓΑΜ: 

20PROC007563360 2020-10-30 : Ηκεξνκελία θαη ώξα  ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ-απνζθξάγηζεο 

““Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνύο ιόγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 
“Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, θαη αλαξηάηαη ζην 
ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ δηαζέηεη, θαζώο θαη ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα 
πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ 
θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ή δελ ππνβιεζνύλ 
πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ.” 
Ρν γεγνλόο όηη ηα κέιε ηεο  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηα νπνία έρνπλ νξηζζεί κέζσ θιήξσζεο 
ΚΖΚΔΓ [09-10-2020 θ΄ ώξα 10:05:27 απνηέιεζκα θιήξσζεο ΜΗΜΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ 
θαη κεηαθνξώλ - Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκώλ «ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 
4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄)» θαη ε αξηζκ. 223/16.10.2020 (ΑΓΑ:6ΥΠΙΥΙΥ-ΓΥ5) απόθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ] ζπκκεηέρνπλ ζηελ από 23ε 

/11/2020 έσο θαη ηελ 11ε /12/2020 Απεξγία – Απνρή ησλ κειώλ ησλ Νκνζπνλδηώλ από ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΖΚΔΓ «Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ» όπσο παξαηάζεθε κε ηελ αξ. 

πξση. 8359/10.12.2020 αλαθνίλσζε απνθάζεσλ Νκνζπνλδηώλ ηεο Ξ.Ν. Δ.Κ.Γ..Γ.Α.Π γηα 
ηελ ζπλέρηζε ηεο Απεξγίαο – Απνρήο, γηα ην δηάζηεκα από ηελ 12ε /12/2020 έσο θαη ηελ 31ε 

/12/2020. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60





 

 

       

 

Η Οηθ. Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηεο, έιαβε ππόςε ηεο ηα πξναλαθεξόκελα, 

γλσξίδνληαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 & 75 ηνπ Λ. 3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη θαη κε ηηο κε αξ. πξση. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ), 20930/31.03.2020 

(ΑΓΑ:6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

 

 

ΝΚΝΦΥΛΑ  ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 
 

 
 Σελ έγθξηζε δεύηεξεο παξάηαζεο θαη ηνλ νξηζκό λέαο εκεξνκελίαο Ηιεθηξνληθήο 

Απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ θαη κε α/α ζπζηήκαηνο #93331# ηνπ έξγνπ: «Ξαξεκβάζεηο 
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκνηηθά Θηίξηα ηνπ Γήκνπ Θνξπδαιινύ», 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 939.000,00 Δπξώ γηα ηηο 11/01/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 10:00π.κ. 
 

 

 
πληάρζεθε ε παξνύζα απόθαζε θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινπζεί: 

 
 

 
 

                 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                                       ΡΑ ΚΔΙΖ 

       

        ΣΝΟΠΑΙΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ                            1. ΑΙΔΜΑΛΓΟΗΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ  (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

               2. ΘΑΙΝΚΞΟΑΡΠΝ ΗΥΑΛΛΑ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

                                                                               3. ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

                                                                               4. ΡΠΗΟΚΞΑΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

               5. ΕΖΠΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  (ΑΛΑΞ/ΘΝ) 
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