
 1 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

Από ην ππ’ αξηζ. 05/15-03-2022 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε ηελ επσλπκία «Κένηπα Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ – 

Φπονηίδαρ και Πποζσολικήρ Αγυγήρ Γήμος Θέπμηρ»  
 

Απιθ. Απόθαζηρ : 20/2022      ΘΔΜΑ : «Μεηάθεζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και   
                                                   ώπαρ ηος διαγυνιζμού,  ζύμθυνα με ηην με απιθ.   
                                                   Α.Π.9699, ΔΞ2022,   Οπθή Δπανάλητη ζηιρ 14/3/2022,   
                                                   ανακοίνυζη ηος Τποςπγείος Φηθιακήρ   
                                                   Γιακςβέπνηζηρ με Θέμα:     «Απόκπιζη και λειηοςπγία  
                                                   ηος ςποζςζηήμαηορ    ΔΖΓΖ Ππομήθειερ και  
                                                   Τπηπεζίερ ηος ΟΠ  ΔΖΓΖ»   ζύμθυνα με ηοςρ με  
                                                   απιθ.  ππυη.  777/22-02-2022 Όποςρ Γιακήπςξηρ                           
                                                   22PROC01009312022-02-23 και ηην με απιθ.  11/2022 
                                                   απόθαζη Γ ηος ΝΠΓΓ Θέπμηρ (ΑΓΑ ΦΓΗΦΟΚ76-  
                                                   ΤΓ9)»    

                                                                            
Σν έθηαθην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 15εο Μαξηίνπ 2022 έιαβε ρώξα μέζυ 

ηηλεδιάζκετηρ θαζώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 

πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020), ε νπνία θπξώζεθε κε ην 

άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020 (ΦΔΚ 76/Α/2020), ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠνηθ.71342/6-11-2020 (ΦΔΚ 

4899/Β/2020) θαη ηελ κε αξηζ. 426/77233/13-11-2020 εγθύθιην ΤΠΔ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ησλ 

δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, κπνξεί λα 

ιακβάλεη ρώξα είηε δηά πεξηθνξάο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), είηε δηά ηειεδηάζθεςεο κε θάζε 

πξόζθνξν ηειεπηθνηλσληαθό κέζν.  
 

ήκεξα ζηηο 15/03/2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:30 κκ, ζπλεδξίαζε εκηάκηυρ μέζυ 

ηηλεδιάζκετηρ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γεκνηηθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε ηελ 

επσλπκία «Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο – Φξνληίδαο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ 

Θέξκεο», κεηά από ηελ κε αξηζ. 1127/15-03-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα ζύκβνπιν θαη ζηνλ Πξόεδξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 96 ηνπ N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) πεξί «Κπξώζεσο ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία γηαηί ζε ζύλνιν 15 κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα 15,  δειαδή :  

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ  

1. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΠΑΥΑΛΖ, Πξόεδξνο   

2. ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΑΝΖ   

3. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟ  

4. ΜΧΡΑΨΣΖ ΑΡΓΤΡΗΟ  

5. ΚΟΤΣΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΣΑ)  

6. ΣΗΦΣΔΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ  
 

 

7. ΚΑΠΟΤΟΤΕΖ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑΝΘΖ (ΜΑΡΗΑΝΝΑ) 
 

 

8. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ  

9. ΑΓΓΔΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ  
 

 

10. ΒΗΟΛΗΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ  
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11. ΤΝΣΑΚΖ ΔΛΔΝΖ  

12. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΑΒΡΗΖΛ  

13. ΣΟΤΓΚΑ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ  

14. ΜΑΣΕΔΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ   

15. ΚΗΝΖ ΜΑΡΗΑ  
 

 

       Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

        ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Κσλζηαληηλίδνπ Βαζηιηθή, Πξντζηακέλε Γηνηθεηηθνύ 

ηνπ Ν.Π. γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε Απγνύζηε Διέλε Γ/ληξηα 

Γ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ.  
 

Ο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 95 παξ. 4 ηνπ λ. 3463/06 θαη 67 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», είπε όηη 
ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ραξαθηεξίδεηαη σο καηεπείγον, θαζώο πξέπεη ην Ννκηθό καο 
Πξόζσπν λα απνθαζίζεη ηελ κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. πξση. 777/22-02-2022 όξνπο Γηαθήξπμεο 
22PROC0101009312022-02-23 θαη ηελ κε αξηζ. 11/2022 απόθαζε Γ ηνπ ΝΠΓΓ Θέξκεο 
(ΑΓΑ ΦΓΗΦΟΚ76-ΤΓ9).  

 

Καη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά  
 

Έπεηηα θαη αθνύ ην πκβνύιην απνθάλζεθε ομόθυνα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 
ζέκαηνο, ν Πξόεδξνο είπε όηη ην Ννκηθό καο Πξόζσπν πξέπεη λα απνθαζίζεη ηελ 
κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηνπο κε 
αξηζ. πξση. 777/22-02-2022 όξνπο Γηαθήξπμεο 22PROC0101009312022-02-23 θαη ηελ 
κε αξηζ. 11/2022 απόθαζε Γ ηνπ ΝΠΓΓ Θέξκεο (ΑΓΑ ΦΓΗΦΟΚ76-ΤΓ9), πνπ αθνξά ηελ 
ππεξεζία  «Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΖ Γήκνπ Θέξκεο 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ 2022», 
«ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΛΑΓΚΑΓΑ 2022», «ΘΑΛΑΑ 2022» θαη «ΔΚΓΡΟΜΔ, 
ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε κίζζσζε 
ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηεο δνκήο ΚΓΑΠ-κεΑ 
«ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» 
 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ένα και μοναδικό θέμα  ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, είπε 

όηη κε ηελ κε αξηζ. 11/2022 (ΑΓΑ ΦΓΗΦΟΚ76-ΤΓ9) απόθαζή ηνπ ην ΝΠΓ κε ηελ επσλπκία 

«Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο-Φξνληίδαο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Θέξκεο», κε 

ζέκα «Καζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο, έγθξηζεο όξσλ δηαθήξπμεο θαη παξαξηεκάησλ 

απηήο, αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ Δ.Ζ.ΓΖ.. γηα ηε «Μίζζσζε 

ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΖ Γήκνπ Θέξκεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ 2022», «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΑΓΚΑΓΑ 2022», «ΘΑΛΑΑ 2022» θαη «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά 

αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηεο δνκήο ΚΓΑΠ-κεΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

2022» θαη ηε κίζζσζε Δπηβαηεγώλ Γεκόζηαο Υξήζεο – ΑΜΔΑ (ΛΔΤΚΟ ΣΑΞΗ) θαη 

νξηζκόο κειώλ επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ» 

αποθάζιζε και ενέκπινε  ηνπο όξνπο  Γηαθήξπμεο  θαη παξαξηεκάησλ απηήο πνπ 

δεκνζηεύζεθε (22PROC0101009312022-02-23) ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

κέζσ Δ.Ζ.ΓΖ.. θαη όξηζε ζηελ παξ. 1.5. «Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ»  σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 

Γεπηέξα 14/03/2022 θαη ώξα 15:00 κε ηε ρξήζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 
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Γεκόζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

(Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr). 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο παξέζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ, ηελ κε αξηζ. Α.Π.9699, ΔΞ2022, 

Οξζή Δπαλάιεςε ζηηο 14/03/2022, αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε Θέκα: «Απόθξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηελ Γεπηέξα 

14/03/2022 θαη από ώξα 11:00 πκ πεξίπνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά δηαζηήκαηα ηδηαίηεξα 

κεγάινη ρξόλνη απόθξηζεο ή/θαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ή/θαη δπζιεηηνπξγίεο όζνλ 

αθνξά ην ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  
 

Έπεηηα ν Πξόεδξνο, είπε ζηα κέιε Γ όηη ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε, 

επεηδή νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη θπξίσο ιόγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ είλαη ε 

ππνβνιή πξνζθνξώλ ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ππήξμε ηδηαίηεξα δύζθνιε έσο θαη 

αδύλαηε θαη γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη άξζεο απνθιεηζκώλ θαη ακθηζβεηήζεσλ 

ζην πιαίζην ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε θαη 

ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 64233 

(ΦΔΚ 2453/Β΄/09.06.2021), δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο/Αλαζέηνληεο 

Φνξείο λα ξπζκίζνπλ ηα ηεο ζπλέρεηαο ησλ ζρεηηθώλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, εθόζνλ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ από ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΖΓΖ) 

θαηόπηλ απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ησλ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ-

ΦΡΟΝΣΗΓΑ & ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο, σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε 

ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή Απόθαζε κεηάζεζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο, πξόηεηλε ηελ κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 

ώξαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία  «Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΖ Γήκνπ Θέξκεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

«ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ 2022», «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΛΑΓΚΑΓΑ 2022», 

«ΘΑΛΑΑ 2022» θαη «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά αηόκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ηεο δνκήο ΚΓΑΠ-κεΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε 

κίζζσζε Δπηβαηεγώλ Γεκόζηαο Υξήζεο – ΑΜΔΑ (ΛΔΤΚΟ ΣΑΞΗ), γηα ηελ Σεηάξηε 

16/03/2022 θαη ώξα 15:00 κκ θαη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ. 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ όια 

ηα αλσηέξσ  θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ο μ ό θ υ ν α 

 

Σελ κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά 

ηελ ππεξεζία  «Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΖ Γήκνπ 

Θέξκεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ 2022», 

«ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΛΑΓΚΑΓΑ 2022», «ΘΑΛΑΑ 2022» θαη «ΔΚΓΡΟΜΔ, 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε κίζζσζε 

ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηεο δνκήο ΚΓΑΠ-κεΑ 

«ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ1ΦΕΟΚ76-ΦΑΔ
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2022» θαη ηε κίζζσζε Δπηβαηεγώλ 

Γεκόζηαο Υξήζεο – ΑΜΔΑ (ΛΔΤΚΟ ΣΑΞΗ), γηα ηελ Σεηάξηε 16/03/2022 θαη ώξα 15:00 κκ.   
 

Σν κέινο Μαηδεξίδνπ Μαξία, ςεθίδεη  ιεπθό 
 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 20/2022.  

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε  

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο  
 

ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                     ΣΑ ΜΔΛΖ                      ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ  

                                                                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

 

                                                                                                  ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΠΑΥΑΛΖ 

ΑΔΑ: Ψ1ΦΕΟΚ76-ΦΑΔ
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