
 

 
 
 

                 Αριθ. πρωτ.  344 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Θεσσαλονίκη, 13.01.2023 
 

Προς: Διεύθυνση Οικονομικών του ΟΑΣΘ 
 Επιτροπή διαγωνισμού 

Κοιν: Μέλη Δ.Σ. 
  
 

 

Απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 

 
Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνή 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΑΣΘ», με εκτιμώμενη αξία 2.899.500,00 Ευρώ,  CPV: 22413000-8, ΕΣΗΔΗΣ: 179060» 

Έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 2 της Α-42658/4048/04.09.2009 (ΦΕΚ 1931/Β)  

• τον Ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 

Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το 

άρθρο 41 του Ν 4640/2019 (Α’ 190),  

• Το άρθρο 41 του ν. 4640/30.11.2019 (ΦΕΚ 190/Α). 

• το με αριθ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 
24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ταγγίρης 

• την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί 
«Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.».  

• το Ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το 
άρθρο 119 του Ν. 5007/2022 (Α’ 241), 

• To N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το ΦΕΚ Β’ 739/18.2.2022, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2022. 

• Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη παρ. 10 άρθρο 34 του ν. 4484/2017, μέχρι την έγκριση του 
προϋπολογισμού ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 
40% ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου 
οικονομικού έτους για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες και ότι, δε γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.  

• το με αριθ. πρωτ. Προμηθειών 163/2022 πρωτογενές αίτημα ΔΜΠ2022/3 με αριθμό ΑΔΑΜ: 
22REQ011908340  

• της με αριθ. πρωτ. 206, ΑΔΑΜ: 22REQ011908656 Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ποσού 2.899.500,00 Ευρώ για έτη 2022-2023. 

• την υπ’ αριθ. 16/Θέμα 41/14.12.2022 απόφαση Δ.Σ. για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς  
Διαγωνισμού. 

• Την υπ’ αριθμόν 99/04-01-2023 απόφαση Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. 

για την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και Αξιολόγησης Προσφορών.  



• Τη με αριθμό ΔΔ/22/2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού, με την οποία προβλέπεται χρήση 
επισπευσμένης διαδικασίας (άρθρο 27 παρ. 3 και 264 παρ. 3 ν. 4412/2016) για την υποβολή των 
προσφορών των οικονομικών φορέων για τους λόγους επείγουσας ανάγκης, 

• Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με συστ. αριθ. 179060. 

 

Διαπιστώνουμε 
 

Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ως άνω νομικών διατάξεων  

 

Αποφασίζουμε 

1. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΟΑΣΘ» μέχρι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 ώρα 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να υποβάλλουν προσφορά και τον καθορισμό της νέας 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
11:00. 

2. Την δημοσίευση και κοινοποίηση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού και τα 
προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Η παρούσα είναι άμεσα εκτελεστή. 
 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

Κωνσταντίνος Ταγγίρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


