
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ    52/2022 
 

Αριθμός Απόφασης:1645 
 
1o Θέμα  Εκτός Ημερήσιας  Διάταξης 
 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της αριθμ. 381904/04-11-
2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Χρονικής 
διάρκειας δύο (2) ετών ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» (απ: 392899) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις  15-11-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση   η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την αρ. 

πρωτ: οικ 390549/11-11-2022  πρόσκληση  και σύμφωνα με:  

 

1) τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
2) τις διατάξεις    της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), 
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.   
 

3) την αριθμ 02 /2022 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η   εκλογή των 

οκτώ (8) εκλεγομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου η 

οποία  ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της και κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ.8819/20-1-2022 / 

ΑΔΑ:6ΙΙ8ΟΡ1Φ-76Κ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 
 

4) την α.π. 12809/14-01-2022  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΨΝ3Η7Λ1-ΣΑ7) με την 
οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής . 
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5) την α.π. 439283/29-12-2021  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 6Φ3Η7Λ1-8ΜΥ) με την 
οποία ορίσθηκαν υπάλληλοι για την γραμματειακή υποστήριξη της  Οικονομικής Επιτροπής . 
 
6) με αριθμ. Φύλλου  41 /28-1-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ περί “Ορισμός προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου” 
 
 
7) την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά 
με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr” 
 
8) το αρίθμ. 46681/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά  με τους 
τρόπους  λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των Συλλογικών οργάνων των 
Περιφερειών 
 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. : 

 

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος 

2.ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ 

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                        

4. ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

11.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως μέλη 

     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η κ. Κάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας.  
 

   Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

............................................................................................................................ 

      Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ:. 
392899/2022 εισήγηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η  οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της αριθμ. 381904/04-
11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των 
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ορίων, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. Τις διατάξεις του Ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 
37,  

3. Τις διατάξεις του Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

6. Τις διατάξεις του Ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 
νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π.», 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),  

9. Τις διατάξεις της  αριθμ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

10. Τις διατάξεις της αριθμ.64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», 

11. Τις διατάξεις της  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,  

13. Τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

14. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ., 

15. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

16. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

17. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
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18. Τις διατάξεις του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

19. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,  

20. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

21. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

22. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

23. Τις διατάξεις του Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

25 Καθώς και των κάτωθι:  

- Τις  διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του 
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 
88/Α/2013). 

- Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 38866/21.04.2022 (ΦΕΚ 2030 Β/21-4-2022) Απόφασης. 

- Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 
3833/Β/2021. 

- Την αριθμ.44934/9-2-2022/ΑΔΑ:ΨΝΠ17Λ1-ΛΤΤ απόφαση με θέμα «Μερική τροποποίηση της 
αριθμ.247740/4-8-2021/ΑΔΑ:ΨΘΚΣ7Λ1-ΘΛ2 απόφασης «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και 
κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου...» 

- Την αριθμ. 192/23-12-2021/ΑΔΑ:ΩΗ1Ω7Λ1-Φ1Δ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Ψήφιση 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2022», η οποία επικυρώθηκε με την 
αριθμ. 235335/31-12-2021/ΑΔΑ:ΩΖ0ΣΟΡ1Φ-ΣΦΥ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

- Την αριθμ. 1572/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥ7Λ1-3Β2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σχετικά με α) την έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των 
ορίων β) την έγκριση των όρων της διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γ) τη 
συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού. 

- Την αριθμ. Α/Α 2669 (Α.Π.: 370126/19-10-2022, ΑΔΑ: ΨΚΘ67Λ1-Υ70, ΑΔΑΜ: 22REQ011489726) 
απόφαση ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης για τα έτη 2022, 2023, 2024. 

- Την υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού. 
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- Τα αιτήματα διευκρινίσεων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων: FANTASY CLEANING SERVICE, 
Σ.Κ.Ε.Κ.Μ.Ε.Π.Ε., Extra clean, NovoGlanz ΕΠΕ,  ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ–ΜΑΡΙΑ, ΝΗΡΗΪΔΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ, ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, μέσω του μενού 
«Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού (συστημικός Α/Α 176601), καθώς και τα 
αιτήματα των ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ–ΜΑΡΙΑ και Extra clean, σχετικά με παράταση της προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α : 
 
Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 
22PROC011542656) διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», 
με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κατά μία εβδομάδα, ήτοι έως την 
Παρασκευή, 25/11/2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 «Παροχή 
διευκρινίσεων» της διακήρυξης, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, για την ορθή 
προετοιμασία και την εμπρόθεσμη υποβολή τους, στο πλαίσιο των διαδικασιών του υγιούς 
ανταγωνισμού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                   ………...…Ακολουθούν υπογραφές» 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-
2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Χρονικής 
διάρκειας δύο (2) ετών ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κατά μία εβδομάδα, ήτοι έως την 
Παρασκευή, 25/11/2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 «Παροχή 
διευκρινίσεων» της διακήρυξης, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών τους, για την ορθή προετοιμασία και την εμπρόθεσμη υποβολή τους, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών του υγιούς ανταγωνισμού. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1645/2022 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος 

2.ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ 

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                        

4. ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

11.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως μέλη 

 

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κάτσουλα Χριστίνα 
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