
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

 
Σεο κε αξηζκό 36/2018 Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο (ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ).  

ήκεξα ζηελ Καβάια ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ώξα 

13:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ» κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

8356/10-12-2018 θαηεπείγνπζα πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ θ. Ησζεθίδνπ Ε. Αλαζηαζίαο 

θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 11 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα έληεθα (11) δειαδή: 

 
1. Ησζεθίδνπ Αλαζηαζία 

2. Καδαλίδεο Γεκήηξηνο 

3. Φηιόζνγινπ Γεώξγηνο 

4. Σζαλαθηζήο Φίιηππνο 

5. ηκηηζήο Κσλζηαληίλνο 

6. Κηνζέο Ζιίαο 

7. Γαιαθνύδε-Μειηάδε Παζραιία 

8. Παπαδόπνπινο Ζιίαο 

9. Μνύηιηαο Ησάλλεο 

10. Κειγηώξγεο Ησάλλεο 

 

11. ρνηλά Άξηεκηο  

                             

Πξόεδξνο            Γεκνηηθή ύκβνπινο 

Αληηπξόεδξνο     Γεκνηηθόο ύκβνπινο 

κέινο                  Γεκνηηθόο ύκβνπινο 

κέινο                  Γεκνηηθόο ύκβνπινο                   

κέινο                  Γεκνηηθόο ύκβνπινο                   

κέινο 

κέινο 

κέινο 

κέινο 

κέινο εθπξόζσπνο ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ 

Καβάιαο 

κέινο εθπξόζσπνο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Απόληεο 

_ 
 
 
 Δηζάγεηαη ην 1ν Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δειαδή: 

 

«Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηελέξγεηαο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

"Πξνβνιή – Πξνώζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξνϊόληνο ηεο Καβάιαο ζε Ειιάδα θαη 

Εμωηεξηθό"». 

  

 Ζ θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δειαδή: 

«Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηελέξγεηαο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Πξνβνιή 

– Πξνώζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο ηεο Καβάιαο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθό"», 

αλαθέξεη: 

Βάζε ηεο ππ’ αξηζ. 435/2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο, εγθξίζεθαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, 

νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
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"Πξνβνιή - Πξνώζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο ηεο Καβάιαο ζε Διιάδα θαη 

Δμσηεξηθό", κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ 

θαη ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr (ΑΓΑ: 

7Ε5ΓΟΡΦΛ-Ψ2Π). 

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ νξίζηεθε ε εκέξα Παξαζθεπή, 14 

Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10:00 π.κ. ην δηαγσληζκό, ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ζηηο 

05.12.2018 δηεπθξηληζηηθό εξώηεκα θαη κέρξη ζήκεξα αλ θαη δεηήζεθαλ έγθαηξα νη 

δηεπθξηλίζεηο από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα δελ έρνπλ παξαζρεζεί από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο έμη (6) εκέξεο πξηλ από ηελ 

αξρηθή πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2.1.3 ηεο 

δηαθήξπμεο).  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 60 παξ. 3(α) ηνπ Ν.4412/2016, «…νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, νύησο 

ώζηε όινη νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε όισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξώλ ζηηο αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: 

α) όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ από 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγόηεξν έμη εκέξεο πξηλ από 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ζαο ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016) “Γεκόζηεο πκβάζεηο, 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ” (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) θαη ηδίσο ην άξζξν 60 παξ. 3 ηνπ λόκνπ.  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο 

(ΦΔΚ Α 143/28-06-2014), πιελ ησλ άξζξσλ 132 παξ. 1-5, 133 θαη 134 

 ην άξζξν 6 ηεο απόθαζεο ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.20017 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 ηεύρνο Β’) 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 ηελ κε αξ. 2018/S216-494316 Πξνθήξπμε ηεο ύκβαζεο, όπσο απηή έρεη 

δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 ηελ κε αξηζ. πξση. 7503/06.11.2018 Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 ηελ ππ’ αξ. 435/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο πεξί έγθξηζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζύκβαζεο, ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ θαη ηε ρξήζε 

ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr (ΑΓΑ: 

7Ε5ΓΟΡΦΛ-Ψ2Π). 

 Σν από 05-12-2018 (ώξαο 18:33:05) αίηεκα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ 

ππεβιήζε από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα εκπξόζεζκα κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ 

αξηζ. ζπζηήκαηνο α/α 66763. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο κε ηελ νπνία: 

α) λα εγθξίλεηαη ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ηνπ κε αξηζ. πξση. 7503/06.11.2018 δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «Πξνβνιή - Πξνώζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο ηεο Καβάιαο ζε 

Διιάδα θαη Δμσηεξηθό» θαηά επηά (7) εκέξεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ππνβιεζέληνο 

εξσηήκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δεηήζεθε εκπξόζεζκα, δελ έρεη παξαζρεζεί έμη εκέξεο 

από ηελ αξρηθή πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ.   

β) Σελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10:00. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

7503/06.11.2018 Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΜ: 18PROC004007070).  

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο θαη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..). Ζ παξάηαζε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ Τπεξεζία 

Δπίζεκσλ Δθδόζεσλ ηεο Δ.Δ. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ θ. Πξόεδξν θαη κεηά από ζπδήηεζε 

 

απνθαζίδεη νκόθωλα: 

 

α) ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ηνπ κε αξηζ. πξση. 7503/06.11.2018 δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ, κε ηίηιν: «Πξνβνιή – Πξνώζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο ηεο Καβάιαο ζε 

Διιάδα θαη Δμσηεξηθό» θαηά επηά (7) εκέξεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ππνβιεζέληνο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εξσηήκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δεηήζεθε εκπξόζεζκα, δελ έρεη παξαζρεζεί έμη εκέξεο 

από ηελ αξρηθή πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη 

β) ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10:00. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

7503/06.11.2018 Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΜ: 18PROC004007070).  

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο θαη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..). Ζ παξάηαζε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ Τπεξεζία 

Δπίζεκσλ Δθδόζεσλ ηεο Δ.Δ. 

Εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 468/2018 πξάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

Ησζεθίδνπ Ε. Αλαζηαζία 

 

Σα κέιε 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Καδαλίδεο Γεκήηξηνο 
2. ηκηηζήο Κσλζηαληίλνο 
3. Φηιόζνγινπ Γεώξγηνο 
4. Σζαλαθηζήο Φίιηππνο 
5. Μνύηιηαο Ησάλλεο 
6. Κηνζέο Ζιίαο 
7. Γαιαθνύδε-Μειηάδε Παζραιία 
8. Παπαδόπνπινο Ζιίαο 
9. Κειγώξγεο Ησάλλεο 
10. ρνηλά Άξηεκηο 
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