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ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ    
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από ην 20/ 10.10.2022 πξαθηηθό ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ , ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. 

 
 

ΘΔΜΑ: 1ν  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΗ: 85 /2022 

Πεξίιεψε : 

 
Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ , 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξωζεο , πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ , 
δηεπθξηλήζεωλ , δηελέξγεηαο απνζθξαγίζεωλ πξνζθνξώλ, 
αλαξηεζέληωλ  ειεθηξνληθώλ δηαγωληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ ζην ΔΗΓΗ , ιόγω δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ» γηα ην δηαγωληζκό «Τπεξεζίεο 
ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ΣΟ ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο 
Αιιειεγγύεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο» 
 

 
ηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα ζηηο 10.10.2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00 κ.κ. 

14.00 κ.κ. ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ , ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε Σαθηηθό δηα πεξηθνξάο , ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ.6889/06.10.2022 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ , πνπ επηδόζεθε ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  67 ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α') 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α').  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν δέθα πέληε (15) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα κέιε  έλδεθα (11) ( άξζξν 96 ηνπ Γ.Κ.Κ. ) ήηνη: 

 Παξόληα Μέιε   Απόληα Μέιε 
1. Γθνπγθνπιάθεο Υξήζηνο Πξόεδξνο  1. Γαζηεξίδεο Ζιίαο   Μέινο 
2. Ατδήλ Υαιήι Μέινο  2. Γξακαλίδνπ Νίθε Μέινο 
3. Βαιαζίδνπ Δπαλζία Μέινο  3. Θαλαειίδνπ Αηθαηεξίλε Μέινο 
4. Βνηάλε Γέζπνηλα Μέινο  4. Λαδόπνπινο Γεκήηξηνο Μέινο 
5. Γεξαθόπνπινο Υξήζηνο Μέινο  5.  Μέινο 
6. Κνιγηώλεο Γεκήηξηνο Μέινο  6.  Μέινο 
7. Καβαδίδνπ νθία Μέινο  7.  Μέινο 
8. Λνγαξά Μαξία Μέινο    
9. Ραπηόπνπινο Νηθόιανο Μέινο    

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 
λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

10. εξαθεηκίδεο Αλαζηάζηνο Μέινο   
11. Υαηδόπνπινο Οξέζηεο Μέινο   
12.  Μέινο    
13.  Μέινο    
14.  Μέινο    
15.  Μέινο    

ΑΔΑ: 6ΚΧΥΟΚ9Β-ΩΚΙ



 
Οη παξόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηα πεξηθνξάο 

ςεθνθνξία  νκόθσλα ζπκθώλεζαλ γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο,  κε ηελ 
απνζηνιή ηεο ςεθνθνξίαο ηνπο, κέζσ e-mail ζην Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
Οξγάλσζεο - Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο, έσο 
Σξίηε 22.09.2022 θαη από ώξα 13:00 κ.κ. έσο 14:00 κ.κ. ζην email: gabitsakis@kkpapp. 

Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή 
πξντζηακέλνπ ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οξγάλσζεο - 
Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θ. Γθακπηηζάθε 
Εαραξία, έγηλε ε ιήςε, εθηύπσζε θαη αλάγλσζε ησλ e-mail, ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη έγηλε ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. 

Ο πξόεδξνο αθνύ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα όπσο 
παξαθάησ:  

Ο Πξόεδξνο θ. Γθνπγθνπιάθεο Υξήζηνο εηζεγνύκελνο  ην 1 ν ζέκα «Έγθξηζε 
παξάηαζεο πξνζεζκηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ , δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξωζεο , 
πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ , δηεπθξηλήζεωλ , δηελέξγεηαο απνζθξαγίζεωλ 
πξνζθνξώλ, αλαξηεζέληωλ  ειεθηξνληθώλ δηαγωληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ ζην ΔΗΓΗ , ιόγω δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ» γηα ην δηαγωληζκό «Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ΣΟ ΝΠΓΓ Κέληξν 
Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνύπνιεο» ηεο ζπλεδξίαζεο , είπε ηα εμήο:  

Σν  ΔΖΓΖ έβγαιε ηελ αθόινπζε αλαθνίλσζε: «Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 
ηελ Παξαζθεπή 14.10.2022» αο ελεκεξώλνπκε όηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 
ύκβαζεο γηα ηελ «Αναδιάηαξη ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημόζιων 
Σςμβάζεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σπήζη πόπων ηος Ενιαίος Κςβεπνηηικού Νέθοςρ (GCloud) – 

Μεηάπηωζη, Παπαγωγική λειηοςπγία, Αναβάθμιζη και εξαζθάλιζη αδιάλειπηηρ οπθήρ 
λειηοςπγία για δύο (2) σπόνια» ην ππνζύζηεκα ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ 
ΟΠ ΔΖΓΖ 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. Λόγσ 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 ΔΖΓΖ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο, ε αλαδήηεζε ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ θαζώο θαη ε εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ.  

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνύπνιεο έρεη αλαξηεκέλνπο ζην ππνζύζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ ηνπο παξαθάησ 
ειεθηξνληθνύο δηαγσληζκνύο : Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ΣΟ ΝΠΓΓ Κέληξν 
Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνύπνιεο   (ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΣΗΘΔΜΔΝΖ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΑΡΘΡΟ 20 ΣΟΤ Ν. 4412/2016) , Ο ζπζηεκηθόο  αξηζκόο ζην ΔΖΓΖ είλαη  173286. 

Δηζεγνύκαζηε:  
Σελ παξάηαζε  γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ κέρξη  ηελ Σεηάξηε 26 Οθησβξίνπ 2022 

θαη ώξα 12.00κκ  θαη  απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζηηο 
31/10/2022  εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00κκ.. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη ζύκθσλα κε  
ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο πνπ πξνέθπςε από ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ψεθίδεη Τπέξ 11, Καηά 0 , Λεπθό 0 
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Α   π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η  (νκόθωλα) 
 
 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε εκεξνκελίαο ιήμεο πξνζθνξώλ θαη εκεξνκελίαο 
απνζθξάγηζεο απηώλ γηα ην δηαγσληζκό «Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ΣΟ ΝΠΓΓ 
Κέληξν Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνύπνιεο»  (ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΣΗΘΔΜΔΝΖ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΑΡΘΡΟ 20 ΣΟΤ Ν. 4412/2016) , κε ζπζηεκηθό  αξηζκό ζην ΔΖΓΖ 173286. 

Οξίδεηαη σο λέα εκεξνκελία εκεξνκελίαο ιήμεο πξνζθνξώλ ε Σεηάξηε 26 
Οθηωβξίνπ 2022 θαη ώξα 12.00κκ    θαη σο λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ 
ε 31ε Οθηωβξίνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00κκ. , πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ νη 
δηεπθξηλήζεηο ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 
δηαγσληζκό. 

ηνλ θύξην πξόεδξν αλαζέηεη θάζε παξαπέξα ελέξγεηα. 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό    85/2022 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεηαη σο 
εμήο: 

                            Ο Πξόεδξνο              Σα Μέιε 
                       Α θ ν ι ν π ζ ν ύ λ        π π ν γ ξ α θ έ ο 

σζηό Απόζπαζκα 
Ο  Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
 
 

Γθνπγθνπιάθεο Υξήζηνο 
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