
 
  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
        ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
      

 
ΑΠΟΠΑΚΑ 

37εο πλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ 

Θεληξηθήο Θέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Λήζωλ 
ηεο 16-11-2020 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ζπλήιζε 

ζήκεξα 16-11-2020, εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη από ώξαο 10.00 έσο 12.00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ- ΓΗΑ 

ΠΔΡΗΦΟΡΑ ζπλεδξίαζε, θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ. 38806/12-11-2020 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηεο 

Πξνέδξνπ απηήο, Γεκάξρνπ θαο. Μεξόπεο-ππξηδνύιαο Τδξαίνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε 

θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77  ηνπ Ν. 4555/2018.  

Η ζπλεδξίαζε ζπλήιζε κε ηε κνξθή ηεο ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ, θαηόπηλ ησλ όζσλ 

πξνβιέπνληαη α. από ην άξζξν 67 παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

184 παξ.1 ηνπ Ν. 4635/2019, β. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 75, ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018, γ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 

11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλνηνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηάδνζήο ηνπ (ΦΔΚ Α΄ 55) θαη δ. ζύκθσλα κε ηελ 60249/22-9-2020 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ   

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 9 κειώλ, δήισζαλ 

ζπκκεηνρή θαη ςήθν, 8 κέιε, ήηνη : 

                ΠΑΡΟΛΣΔ 
1. Τδξαίνπ Μεξόπε-ππξηδνύια– Πξόεδξνο.  
2. Καιόγεξνο Νηθόιανο 
3. Παληειηόο Γεώξγηνο-Ηιίαο- Αληηπξ 
4. Σδάλλε Παλαγηώηα  
5. εξεκέηεο Ισάλλεο 
6. Σξηαληαθπιινύδεο Ισάλλεο 
7. αξιήο Υξύζαλζνο 
8. πάηνπιαο Βαζίιεηνο(αλαπι)  

 

  Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. πάηνπιαο Β.(αλαπιεξσκαηηθό κέινο) αληηθαηέζηεζε λόκηκα ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν θα 
Σζηκπνύιε Θ.(ηαθηηθό κέινο) 
  ηε πλεδξίαζε παξίζηαηαη θαη ν δεκνηηθόο ππάιιεινο θ. Γθαιάο Δπάγγεινο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Αξηζ. απόθαζεο 37-5: Πεξί έγθξηζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ θαη κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ, 
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ηνπ ελ εμειίμεη αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ θάηω ηωλ νξίωλ ηνπ Λ.4412/2016,  γηα 
ηελ αλάζεζε ζε ηδηώηε εθπόλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΥΔΓΗΟ ΒΗΧΗΚΖ 
ΑΣΗΘΖ ΘΗΛΖΣΗΘΟΣΖΣΑ (ΒΑΘ) ΓΖΚΟΤ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΘΔΡΘΤΡΑ & 
ΓΗΑΠΟΛΣΗΧΛ ΛΖΧΛ» πξνϋπνινγηζκνύ 224.924,19 € (κε Φ.Π.Α. 24%).         
      Η Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα Μεξόπε-ππξηδνύια Τδξαίνπ – Γήκαξρνο  ελεκέξσζε ηα 

κέιε ζρεηηθά κε ην ππ αξηζ 5. ζέκα ηεο  Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο γηα ην νπνίν ηόληζε όηη ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/2020 κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη 

ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010,  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηαμύ άιισλ… ζη) i. Απνθαζίδεη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο 

δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο. 

        ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, ε Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έζεζε  ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ θάησζη  38754/12-11-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ-

Σκήκα πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο & Αδεηώλ Μεηαθνξώλ   :              

Δ Η  Ζ Γ Ζ  Ζ  -   

   ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                Κζρκυρα   12  - 11 -2020 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ                Αρικ. Πρωτ: οικ. 38754 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ & 
ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
Σαχ Δ/νςθ 
Σαχ. Κωδ. 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
FAX 
Email 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Κ. Γεωργάκθ 38 
49100 – Κζρκυρα 
ΧΑΡΙΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ 
2661364618 
2661364644 
ty.kykloforia@corfu.gov.gr 

ΠΡΟ : 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

Οικονομικι Επιτροπι Διμου  Κζρκυρασ 
 
 
Σμιμα Προχπολογιςμοφ και Οικονομικισ 
Πλθροφόρθςθσ 
 

 
 
ΕΙΗΓΗΗ 
ΘΕΜΑ :  Παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν και μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 
του εν εξελίξει ανοικτοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων του Ν.4412/2016,  για τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτθ εκπόνθςθσ μελζτθσ με 
τίτλο: «ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΒΑΚ) ΔΗΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ» 
προχπολογιςμοφ 224.924,19 € (με Φ.Π.Α. 24%).    
 
      Ζχοντασ υπόψθ: 
1.     Σου Ν.3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
        Καλλικράτθσ».  
Σου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν-Προςαρμογι 
     ςτισ  Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ ιςχφει. 
Σου Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112

 
Α/13-07-10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και       

         πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και 
        άλλεσ διατάξεισ»  
Σου ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ ιςχφει 
Σθν αρ. πρ. οικ. 37530/2-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007575366 2020-11-03) διακιρυξθ ςφμφωνα με τθν οποία θ 
     καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είχε οριςκεί θ 20

θ
 Νοεμβρίου 2020 και θμερομθνία 

     αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ 26
θ
 Νοεμβρίου 2020. 

Η αρ. πρ.οικ. 37532/2-11-2020  (ΑΔΑ: ΨΕ6Χ46ΜΓ2Α-4Τ, ΑΔΑΜ: 20PROC007575279 2020-11-03) περίλθψθ τθσ 
     διακιρυξθσ 
Σθν αρ. 34-8/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΔ) απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ των όρων διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ αρ. 43/2020 μελζτθσ για τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτθ, εκπόνθςθσ μελζτθσ  με τίτλο “χζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) για το Διμο Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων” προχπολογιςμοφ 224.924,19 € (με Φ.Π.Α. 24%)   
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Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ 
από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από το άββατο 
7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τθ Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020. 
Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 - ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία ΔΙα/ΓΠ.οικ. 
71342/6.11.2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από το άββατο 7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και 
τθ Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899). 
 
Tο κζμα ειςάγεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι ςε εκτζλεςθ του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με το 
οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα να καταρτίηει τουσ όρουσ, να ςυντάςςει τισ διακθρφξεισ, να διεξάγει και 
κατακυρϊνει κάκε μορφι δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν. Σο κζμα χαρακτθρίηεται ωσ κατεπείγον διότι θ καταλθκτικι 
θμερομθνία για τθν οποία ειςθγοφμεκα τθν παράταςθ είναι θ 20

θ
 Νοεμβρίου 2020 και κατά ςυνζπεια κα πρζπει να υπάρχει 

ζγκαιρθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςασ. 
 
 
       Με τθν αρ. 34-8/20-10-2020 απόφαςι ςασ εγκρίκθκαν οι όροι διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ αρ. 
43/2020 μελζτθσ για τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτθ, εκπόνθςθσ μελζτθσ  με τίτλο “χζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) για 
το Διμο Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων” προχπολογιςμοφ 224.924,19 € (με Φ.Π.Α. 24%). το άρκρο 14 τθσ 
διακιρυξθσ είχε οριςκεί καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θ 20

θ
 Νοεμβρίου 2020 και θμερομθνία 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ 26
θ
 Νοεμβρίου 2020. 

      Ο διαγωνιςμόσ ζχει ιδθ αναρτθκεί ςτο ςφςτθμα του ΕΗΔΗ με αρ. ςυςτιματοσ 93561/6-11-2020.  
     Μετά τθν ανάρτθςθ του διαγωνιςμοφ, μασ αναφζρονται από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ ςοβαρζσ δυςχζρειεσ 
και κακυςτεριςεισ κατά τθν διαδικαςία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν και των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που απαιτοφνται για τθ 
ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, ειδικά ςτισ μεγάλεσ πόλεισ Ακινα και Θεςςαλονίκθ, δεδομζνθσ τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ 
των ανωτζρω αρ. (8) και αρ. (9) ΚΤΑ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ που ζχει προκφψει λόγω τθσ πανδθμίασ 
του κορωνοϊοφ Covid-19 με λιψθ ζκτακτων περιοριςτικϊν μζτρων που ςυμπεριλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν μετακίνθςθ των 
πολιτϊν και τθν λειτουργία των Τπθρεςιϊν,  
Προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ επαρκι χρόνο για να προετοιμάςουν και να 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ (ΕΑΑΔΗΤ, κατευκυντιρια οδθγία 24/2020) 
 
                                                                                ειςθγοφμεκα  
 
1)   τθν τροποποίθςθ του άρκρου 14 τθσ αρ. (5) Διακιρυξθσ για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνιςμό κάτω των ορίων με τίτλο 
"χεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) για το Διμο Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων" με α/α ΕΗΔΗ 
93561, ωσ εξισ: 
       Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά δεκαεπτά θμζρεσ (17). 
       Η νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ  07-12-2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 μ.μ. 
       
2) Η ανωτζρω τροποποίθςθ επιφζρει και τισ ακόλουκεσ τροποποιιςεισ ςτθν διακιρυξθ: 
    α) Μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά δεκαεννζα θμζρεσ (19).  
    Η νζα θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 15-12-2020 θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 10:00 π.μ.  
    (άρκρο  14 τθσ διακιρυξθσ) 
  
    β) Η παρ. 2.3 τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ τροποποιείται ωσ εξισ:  
        « 2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί  εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 29-11-2020, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ    
          προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
         τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ζωσ τθν 3-12-2020.» 
 
3) Σθν ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτο Ε..Η.Δ.Η.,  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτον τφπο προσ γνϊςθ των 
ενδιαφερομζνων. 
 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ αρ. πρ. οικ. 37530/2-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007575366 2020-11-03) διακιρυξθσ και θ αρ. 
34-8/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΔ) απόφαςθ Ο.Ε. 
 
   ΤΝΗΜΜΕΝΑ : 
Φάκελοσ Μελζτθσ (με επιςτροφι) Η Αναπλθρϊτρια  Δ/ντρια Σ.Τ 

 
 
        ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
           ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 

 

 

θαη θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 
 

 ην Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 

 ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/2020, όπσο αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010, θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

4623/2019 

 ην άξζξν 67 παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 παξ.1 ηνπ Ν. 4635/2019 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 75, ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλνηνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ (ΦΔΚ Α΄ 55) 

 ηελ 60249/22-9-2020 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ   

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο & Αδεηώλ Μεηαθνξώλ 

 Σελ αξ. 34-8/20-10-2020 (ΑΓΑ: 6ΥΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΓ) απόθαζε Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αξ. 43/2020 κειέηεο γηα ηελ αλάζεζε ζε ηδηώηε, εθπόλεζεο κειέηεο  κε ηίηιν “ρέδην 
Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ) γηα ην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ” πξνϋπνινγηζκνύ 
224.924,19 € (κε Φ.Π.Α. 24%)  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 

θαη ηε δήισζε «ΠΑΡΩΝ» ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο θ.θ. πάηνπια Β. & Σξηαληαθπιινύδε Ι.  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ  
1. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξ. (5) Γηαθήξπμεο γηα ηνλ ελ εμειίμεη αλνηθηό δηαγσληζκό θάησ 

ησλ νξίσλ κε ηίηιν "ρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ) γηα ην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ" κε α/α ΔΖΓΖ 93561, σο εμήο:  «Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαηά δεθαεπηά εκέξεο (17). 
Ζ λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε  07-12-2020 εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 13:00 κ.κ. 
2.  Η αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε επηθέξεη θαη ηηο αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ δηαθήξπμε: 

    α) Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ θαηά δεθαελλέα εκέξεο (19).  

    Ζ λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15-12-2020 εκέξα Σξίηε  θαη 
ώξα 10:00 π.κ. (άξζξν  14 ηεο δηαθήξπμεο) 

    β) Η παξ. 2.3 ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
        « 2.3 Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί  εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 29-11-2020, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 

όινπο ηνπο  πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν έσο ηελ 3-12-2020.» 
3. Σελ αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζην Δ..Η.Γ.Η.,  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηύπν 

πξνο γλώζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο αξ. πξ. νηθ. 37530/2-11-2020 (ΑΓΑΜ: 20PROC007575366 2020-11-03) 

δηαθήξπμεο θαη ε αξ. 34-8/20-10-2020 (ΑΓΑ: 6ΥΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΓ) απόθαζε Ο.Δ. 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό   37-5/2020. 

      Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

         

        ΜΔΡΟΠΗ-ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ   ΤΓΡΑΙΟΤ 

ΓΗΜΑΡΥΟ 

      

 

                ΣΑ   ΜΔΛΗ 

                   

                 ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΣΩΞ46ΜΓ2Α-5Γ8
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