
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 34εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.340/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Αιιαγή εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζε ηξείο ελ εμειίμεη δηαγσληζκνύο ιόγσ αλαβάζκηζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ΔΠΖΓΖΠ, ΘΖΚΓΖΠ  

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 06ε Νθησβξίνπ 2022 εκέξα Ξέκπηε & ώξα έλαξμεο 12.00κκ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ 
αξηζ.πξση.10029/06-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 

ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη (6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΞΑΠΧΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ   ηαθηηθό κέινο 

ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ   ηαθηηθό κέινο 
ΨΑΟΑΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ             αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΧΟΖΠΡΝΠ        ηαθηηθό κέινο 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ      ηαθηηθό κέινο 
 

 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν 
Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό γξακκαηέα νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο. 

Ν Ξξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 

ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα 
επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ 

πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ απηώλ δηόηη άπηνληαη δηθαζηηθώλ ζεκάησλ. 

Σν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθσλα. 

Ν  Ξ ξ ό ε δ ξ ν ο  ε η ζ ε γ ν ύ κ ε λ ν ο  η ν  6 ν  η ε ο  ε κ ε ξ ή ζ η α ο  δ η ά η α μ ε ο  ε ί π ε :  
Η ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο Καξία Ξαλαγησηνπνύινπ, κε ηελ αξηζκ.πξση.10021/06-10-2022 έγγξαθν 

ηεο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα παξάηαζε δηαζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζε ηξείο ελ εμειίμεη 
δηαγσληζκνύο» αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Σηηο 26/09/2022 μεθίλεζε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξώλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΣΗΓΗΣ κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 17/10/2022 γηα ηνπο δηαγσληζκνύο:  

 Σπληήξεζε πξαζίλνπ θαη θνπή πςειώλ δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, εθηηκώκελεο 

αμίαο 150.487,14 € (κε Φ.Π.Α.) + 150.487,14 € (κε Φ.Π.Α.) κε πξναίξεζε, κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 170601. 

 Γηαρείξηζε Ογθσδώλ θαη Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ, Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 

172546. 

Σηηο 10/10/2022 είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έλαξμε ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο 

ηνπ ΔΣΗΓΗΣ γηα ηνλ δηαγσληζκό «Έξεπλα - θαηαγξαθή - έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη παιαηόηεηαο - ηαμηλόκεζε θαηά 

είδνο θαη ππνινγηζκό αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 25/10/2022 θαη 

αξηζκό ζπζηήκαηνο 173287. 

Τε Γεπηέξα 03/10/2022 ην θέληξν εμππεξέηεζεο ηνπ ΟΠΣ ΔΣΗΓΗΣ ελεκέξσζε ηνπο ρξήζηεο ηνπ κε e-mail όηη 

ζα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ Παξαζθεπή 14.10.2022 θαη ώξα 18:05 πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ. Τν ππνζύζηεκα ζα ηεζεί εθ λένπ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηελ 

Πέκπηε 20.10.2022 θαη  ώξα 08.00 πκ. 

Έρνληαο ππόςε, ην έγγξαθν κε αξίζ.Πξση.38837 ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Υπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΟΠΣ ΔΣΗΓΗΣ, ιόγσ ηεο δηαθνπήο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ ελ ιόγσ ππνζπζηήκαηνο θαηά ην αλσηέξσ αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, δελ ζα είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ησλ 

ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ ησλ Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ θαη 

Αλαζεηόλησλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ ΔΣΗΓΗΣ Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο, ε αλαδήηεζε ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ 

Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ θαζώο θαη ε εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ. 

Γηα ην ιόγν απηό, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη νη Αλαζέηνληεο Φνξείο ηεο ρώξαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

παξνύζα αλαθνίλσζε, ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε 64233/(ΦΔΚ 

2453/Β'/09.06.2021), ζα πξέπεη, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπο, λα ξπζκίζνπλ ηα ηεο ζπλέρεηαο ησλ δηαγσληζκώλ, 

ζηνπο νπνίνπο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΣΗΓΗΣ Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο είρε 

θαζνξηζζεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ, πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο, ππνβνιή ελζηάζεσλ ή πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ππνβνιή δηεπθξηλίζεσλ, δηελέξγεηα απνζθξαγίζεσλ 
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πξνζθνξώλ θιπ. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη ζηνπο Αλαζέηνληεο Φνξείο ηεο ρώξαο, λα ιεθζεί 

κέξηκλα θαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαζνξηζηεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ώξα ππνβνιήο ρξνληθά πνιύ θνληά ζηελ εκεξνκελία επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαζώο ζην δηάζηεκα κε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δελ ζα δύλαληαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή/θαη δελ ζα 

είλαη εθηθηό λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ηνπο, ελώ γεληθόηεξα ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη 

πξνβιεπόκελνη θαλόλεο δεκνζηόηεηαο. 

Διζηγούμαζηε, 

1. Την παπάηαζη ηηρ ςποβολήρ πποζθοπών υρ ηιρ 24/10/2022 και ώπα 15:00:00 θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ παξαπάλσ δηαγσληζκώλ ζηηο 27/10/2022 θαη ώξα 11:00:00 γηα 

ηνπο δηαγσληζκνύο: 

 «Σςνηήπηζη ππαζίνος και κοπή ςτηλών δένηπυν ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ ηος Γήμος Βιζαληίαρ, 

εκηιμώμενηρ αξίαρ 150.487,14€ (με ΦΠΑ) + 150.487,14€ (με ΦΠΑ) με πποαίπεζη» κε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο 170601 

 «Γιασείπιζη Ογκυδών και Αποβλήηυν Δκζκαθών, Καηαζκεςών, Καηεδαθίζευν (ΑΔΚΚ)» κε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο 172546 

2. Την παπάηαζη ηηρ ςποβολήρ πποζθοπών υρ ηιρ 31/10/2022 και ώπα 15:00:00 γηα ην δηαγσληζκό «Έπεςνα - 

καηαγπαθή - έλεγσο νομιμόηηηαρ και παλαιόηηηαρ - ηαξινόμηζη καηά είδορ και ςπολογιζμό ανηικειμενικήρ 

αξίαρ ηηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ ηος Γήμος Βιζαληίαρ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ αθηλήησλ 

ηνπ Γήκνπ» κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 173287. Όπσο επίζεο θαη ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ζηηο 

03/11/2022 θαη ώξα 11:00:00. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ αξηζκ.πξση.10021/06-10-2022 

εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ Μαξίαο Παλαγησηνπνύινπ, ην έγγξαθν κε αξίζ.Πξση.38837 ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΟΠ ΔΗΓΗ, ηελ 

ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη:  
Ρελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ σο ηηο 24/10/2022 θαη ώξα 15:00:00 θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ παξαθάησ δηαγσληζκώλ ζηηο 
27/10/2022 θαη ώξα 11:00:00 γηα ηνπο δηαγσληζκνύο: 

 «Ππληήξεζε πξαζίλνπ θαη θνπή πςειώλ δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο, εθηηκώκελεο αμίαο 150.487,14€ (κε ΦΞΑ) + 150.487,14€ (κε 

ΦΞΑ) κε πξναίξεζε» κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 170601 

 «Γηαρείξηζε Νγθσδώλ θαη Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Θαηαζθεπώλ, Θαηεδαθίζεσλ 
(ΑΔΘΘ)» κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 172546 

Ρελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ σο ηηο 31/10/2022 θαη ώξα 15:00:00 γηα 

ην δηαγσληζκό «Έξεπλα - θαηαγξαθή - έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη παιαηόηεηαο - ηαμηλόκεζε 

θαηά είδνο θαη ππνινγηζκό αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» κε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο 173287. Όπσο επίζεο θαη ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ζηηο 

03/11/2022 θαη ώξα 11:00:00. 

ζύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε από ην θέληξν εμππεξέηεζεο ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ κε e-mail, όηη ζα ηεζεί 
εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ Παξαζθεπή 14.10.2022 θαη ώξα 18:05 πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ. Σν ππνζύζηεκα ζα ηεζεί εθ λένπ ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηελ Πέκπηε 20.10.2022 θαη  ώξα 08.00 πκ. Δπίζεο ζύκθσλα κε ην έγγξαθν 

κε αξίζ.Πξση.38837 ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΟΠ ΔΗΓΗ, ιόγσ ηεο δηαθνπήο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ ελ ιόγσ ππνζπζηήκαηνο θαηά ην αλσηέξσ αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, δελ ζα είλαη δπλαηή ε 

δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ ησλ Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ θαη Αλαζεηόλησλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη 

Τπεξεζίεο, ε αλαδήηεζε ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαζώο θαη ε 
εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 340/2022 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 
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