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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 20ης /24 Ιουνίου 2020 Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  219/2020
  «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της μελέτης με 
τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας»»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 24 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με 
την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με 
την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Καβάλας, μετά την από 19 Ιουνίου 2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη 
της. 

Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Χρόνης Απόστολος είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν 
λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Ιακωβίδης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Καλανταρίδης Ηλίας, 
Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 20/2020 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Κελαϊδάκης Εμμανουήλ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: 
Απεχώρησαν:  
Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 & 82/2020 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση 
Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 11ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 
παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της μελέτης 
με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας»» που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης με την υπ΄αριθ. 208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 
15284/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγ/σμού & Επιχ/κού Σχεδιασμού της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ψηφιακών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Σας γνωρίζουμε ότι με την 92/20 και την 136/20 εγκρίθηκε η οριστική διακήρυξη και οι όροι 
δημοπράτησης καθώς και τα οριστικά τεύχη δημοπράτησης την εν θέματι μελέτης. Στις 27/5/2020 
δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και ανέβηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Κατόπιν του από 23/06/2020 αιτήματος χορήγησης διευκρινίσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, προέκυψε θέμα που αφορά στην απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας 
την οποία ζητείται να διαθέτουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό βάση των άρθρων 19.3 και 22.2.3 
της εγκεκριμένης διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα στο Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος 1 το οποίο συμπληρώνεται από τους 
συμμετέχοντες, τέθηκε εκ παραδρομής, χρονικό περιθώριο 5ετίας στις «κυριότερες μελέτες παρόμοιας 
φύσης». Το χρονικό αυτό περιθώριο εξαιτίας της φύσης της μελέτης περιορίζει δραστικά τον αριθμό 
των δυνητικών συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 §3β) του Ν4412/16, όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 
σημαντικές αλλαγές, οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
1) Την άρση του χρονικού περιθωρίου το οποίο τέθηκε εκ παραδρομής, στο Υπόδειγμα 1 του 

Προσαρτήματος 1 της διακήρυξης το οποίο αφορά στις  «κυριότερες μελέτες παρόμοιας φύσης» για την 
αποφυγή περιορισμού του αριθμού των δυνητικών συμμετεχόντων,

2) Την παράταση κατά δέκα (10) ημέρες στις προθεσμίες:
 υποβολής των προσφορών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. που ορίστηκε για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να οριστεί η 
17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Άρθρο 14 της διακήρυξης)

   ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 13/07/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. που ορίστηκε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών να 
οριστεί η 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (Άρθρο 14 της διακήρυξης)

   υποβολής ερωτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 
26/06/2020 που ορίστηκε για την κατάθεση αιτημάτων για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες  να 
οριστεί η  6/7/2020. (Άρθρο 2.2) 

    χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 02/07/2020 
που ορίστηκε για την χορήγηση τυχών συμπληρωματικών πληροφοριών να οριστεί η 13/07/2020 
(Άρθρο 2.2)

    
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, 60 παρ. 3β του Ν. 
4412/2016, τις υπ΄αριθ. 92 & 136/2020 ΑΟΕ, όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα και την ανωτέρω 
εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την άρση του χρονικού περιθωρίου το οποίο τέθηκε εκ παραδρομής, στο 
Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος 1 της διακήρυξης το οποίο αφορά στις «κυριότερες μελέτες 
παρόμοιας φύσης» για την αποφυγή περιορισμού του αριθμού των δυνητικών συμμετεχόντων και    
β) την παράταση κατά δέκα (10) ημέρες στις παρακάτω προθεσμίες:

 υποβολής των προσφορών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. που ορίστηκε για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Άρθρο 14 της διακήρυξης)

   ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 
13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. που ορίστηκε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών ορίζεται η 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (Άρθρο 14 της διακήρυξης)
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   υποβολής ερωτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες, ήτοι αντί της αρχικής 
ημερομηνίας 26/06/2020 που ορίστηκε για την κατάθεση αιτημάτων για τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες  ορίζεται η  6/7/2020. (Άρθρο 2.2) 

    χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών, ήτοι αντί της αρχικής ημερομηνίας 
02/07/2020 που ορίστηκε για την χορήγηση τυχών συμπληρωματικών πληροφοριών ορίζεται η 
13/07/2020 (Άρθρο 2.2)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας
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