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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Του Πρακτικού της αριθ. 24/2020 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής

Αριθµός απόφασης: 289/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια Τροφίµων
και ειδών Βασικής υλικής συνδροµής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019» - ΚΣ ΠΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD),
λόγω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής κατά των όρων της αριθ. 16624/23-07-2020
διακήρυξης.
Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Πέµπτη 27 Αυγούστου 2020, προσκλήθηκαν σε «διά περιφοράς» ΕΚΤΑΚΤΗ
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2020 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» και µε τις µε
αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής,
κατόπιν της αριθ. πρωτ. 19176/26-8-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Ιωάννη Γκαράνη, που
εστάλη στον καθένα εκ των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών), µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρµας (e-meeting).
Σύµφωνα µε την εκ του νόµου προβλεπόµενη διαδικασία και την ως άνω πρόσκληση-ηµερήσια διάταξη
τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις των θεµάτων που έχουν
αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα (e-meeting), να ψηφίσουν ηλεκτρονικά για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting) και της δυνατότητας που παρέχει.
Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσµίας δηλαδή την 27η-8-2020 και περί ώρα 10:00, διαπιστώθηκε από τον
∆ήµαρχο και Πρόεδρο Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας, καθόσον σε σύνολο 9 µελών συµµετείχαν
στην επιτροπή και τα 9 µέλη, καθότι απέστειλαν ηλεκτρονικό µήνυµα κατά τα ανωτέρω και εποµένως
θεωρούνται παρόντες και συγκεκριµένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος,
3)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 4)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 5)Κιοσέ Εριτζάν, 6)Κυριαζής
Ιωάννης, 7)Μουρτίδης Ιωάννης, 8)Γραβάνης Αντώνιος και 9)Ζαφειρίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Οι ανωτέρω παρόντες, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως βεβαιώνεται από την Υπάλληλο του
Τµήµατος κα Νικολέττα Χονδροµατίδου, ψήφισαν ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (emeeting) για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν ανάγνωσης/καταµέτρησης των αποτελεσµάτων, η
ψηφοφορία για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………….
.//.
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Αναλυτικότερα, για το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής η υπ’ αριθ. πρωτ. 19110/26-8-2020 εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών,
Εξοπλισµού, Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Γκουρτσιλίδη, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 26-08-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Του Γκουρτσιλίδη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών
(∆ια της αναπληρώτριας προϊσταµένης της ∆/νσης κας. Μαρίας Γκιουλέ) Προς Τον Κο Πρόεδρο και τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Αναστολή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια
Τροφίµων και ειδών Βασικής υλικής συνδροµής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ,
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΣ ΠΕ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), λόγω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής
κατά των όρων της αριθ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής συνέταξε την αριθ. 74/2020 µελέτη εκτιµώµενης αξίας ίση µε
1.886.568,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η Προµήθεια Τροφίµων και ειδών
Βασικής υλικής συνδροµής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ» (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου
επικεφαλής εταίρος είναι ο ∆ήµος Κοµοτηνής.
3. Με τα υπ’ αριθ. ∆Α ΤΕΒΑ 928 οικ./08-07-2020 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1} και ∆Α ΤΕΒΑ 927 οικ./08-072020 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2} έγγραφα της ∆ιαχειριστικής Αρχής, διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη επί
των όρων της παρούσας διακήρυξης και µε την υπ' αριθ. 269/22-07-2020 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής
του ∆ήµου καταρτίστηκαν οι όροι των τευχών της διακήρυξης.
4. Στη συνέχεια µε την υπ΄ αριθ. 16624/23-07-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC007086157) διακήρυξη δηµοσιεύθηκε
ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός. Κάθε διαγωνιζόµενος δύναται να υποβάλλει προσφορά για µία
ή περισσότερες οµάδες, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε οµάδας.
5. Τα είδη της παρούσας προµήθειας έχουν οµαδοποιηθεί βάσει συνάφειας και οµοιότητας και προκειµένου να
δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες ΜΜΕ µε διακριτούς τοµείς εξειδίκευσης και συγκριτικά πλεονεκτήµατα
να συµµετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης µε στόχο την καλύτερη ποιότητα των τροφίµων.
6. Η προσφεύγουσα εταιρεία «COSMOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ» µε την
προδικαστική της προσφυγή, βάλει κατά των όρων του αριθ. πρωτ. 16624/23-7-2020 ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων και ειδών Βασικής υλικής συνδροµής στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20182019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για τις ανάγκες της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ.»,
για τους λόγους που αναφέρει στην προσφυγή (ήτοι επί τεχνικών προδιαγραφών τριών προϊόντων της
προµήθειας), καθώς επίσης και κατά της διευκρίνισης µε αρ. πρωτ. 18458/18-8-2020, η οποία όπως
ισχυρίζεται όχι µόνο δεν αναίρεσε, αλλά και επέτεινε τις οικείες παρανοµίες.
7. Το π.δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισµός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισµός της ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017
(Α΄ 88) «Ειδικός Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΑΕΠΠ».
8. Τον ενηµερωτικό οδηγό για τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.
9. Σύµφωνα µε το άρθρο 365 παρ. 4 του Ν. 4412/20169 µε πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η
ηµέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 367 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας
των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω
ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η Οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
10. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί µε την σχετική προκήρυξη του
∆ηµάρχου η 31η Αυγούστου , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00.
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11. Επιπλέον τούτου, τονίζεται πως µε το υπ' αριθµ. 18458 /18-08-2020 έγγραφο του ο ∆ήµος Κοµοτηνής δεν
έδωσε καµία συγκεκριµένη απάντηση στα ερωτήµατα τα οποία να εµποδίζουν την συµµετοχή κάποιου
οικονοµικού φορέα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές, αντιθέτως απάντησε ότι έχουν προωθηθεί προς
την Αρµόδια Αρχή ελέγχου και διαχείρισης του προγράµµατος ΤΕΒΑ για να λάβουν γνώση και να µας
ενηµερώσουν, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα για παροχή διευκρινίσεων σύµφωνα µε το Άρθρο
2.1.3 της υπ'αριθµ. 16624/23-07-2020, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, χωρίς να παρατείνει την προθεσµία υποβολής προσφορών.
Οπότε ουσιαστικά ενηµερώσαµε τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς ότι θα περιµέναµε τις διευκρινίσεις της
Αρµόδιας Αρχής και στην συνέχεια θα τους τις κοινοποιούσαµε. Η αναθέτουσα αρχή είχε και έχει το δικαίωµα
να διευκρινίσει όρους της διακήρυξης µέχρι και την ηµεροµηνία που αναφέρουµε ανωτέρω και αναφέρεται και
ρητά στους όρους της διακήρυξης και επιπλέον έχει το δικαίωµα να παρατείνει την προθεσµία υποβολής
προσφορών σε περίπτωση που αυτές δεν κοινοποιούνταν εγκαίρως στους οικονοµικούς φορείς.
12. Συγκεκριµένα η αναθέτουσα αρχή απέστειλε σε ερωτήµατα επί τεχνικών προδιαγραφών (µεταξύ των
οποίων και οι προσβαλλόµενοι όροι για το είδος κονσέρβα τόνος σε λάδι, αφρόλουτρο) απέστειλε το εξής :
“την 17-06-2020 (http://teba.eiead.gr/), η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
[Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων – ∆/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τµήµα
Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προµήθεια Τροφίµων, Χάρτου, Χηµικών, Κλωστοϋφαντουργικών
Ειδών, Πλαστικών και ∆ερµάτων (Αγαθά Α)] προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών
Προδιαγραφών των προϊόντων τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, που αποτελούν αντικείµενο
προµήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής και
οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ για όλες τις διακηρύξεις που συντάσσονται από τις
Κοινωνικές Συµπράξεις, οι οποίες αποστέλλονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή για έλεγχο νοµιµότητας και
εγκρίνονται πριν την προκήρυξη τους. Εποµένως δεν µπορούν να τροποποιηθούν ή να διευκρινιστούν τα
ερωτήµατα επί των προδιαγραφών εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής. Σας γνωρίζουµε πως τα ερωτήµατα έχουν
διαβιβαστεί στην αρµόδια αρχή ελέγχου του επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδροµής προκειµένου να λάβουν γνώση και να µας ενηµερώσουν».
13. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της
παρούσας εισήγησης δεν µας έχει αποστείλει διευκρινίσεις, αλλά µας έχει ενηµερώσει πως θα το πράξει
προκειµένου να λάβουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι προµηθευτές.
14. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης δεν µας έχει διαβιβαστεί καµία απόφαση
από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά µε την εξέταση του αιτήµατος αναστολής της
προσφεύγουσας. Η προδικαστική προσφυγή έχει οριστεί βάσει της Πράξης αριθ. 1370/2020 του Προέδρου
του 2ου κλιµακίου είναι η 29/09/2020.
15. Η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, η προστασία όσων ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δηµόσιες
συµβάσεις, έναντι της βλάβης την οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούµενη εκ
µέρους της αναθέτουσας αρχής παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, επιβάλουν την
αναστολή της προόδου του διαγωνισµού προκειµένου να αποτραπούν ανεπανόρθωτες καταστάσεις, ή δύσκολα
αναστρέψιµες και προκειµένου να αποφευχθεί να καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής
προσφυγής, λόγω διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
16. Το µόνο πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο είναι η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και, ιδίως, η
αναστολή της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, έως την έκδοση αποφάσεως επί της υπό
εξέταση προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Η αναστολή αυτή δεν διατάσσεται µε αόριστη, αλλά µε βεβαία, πλην
εύλογη για την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής διάρκεια και πάντως εντός του αποκλειστικού χρόνου του
αρ. 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρµετρα τη διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και
τα συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής για ταχεία πρόοδο αυτής.
17. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης απαιτείται µεταξύ των δικαιολογητικών να υποβληθεί
πιστοληπτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα η οποία αποδεικνύεται µε τη προσκόµιση βεβαίωσης
πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό ίδρυµα, ίσης ή µεγαλύτερης του 50% της εκτιµώµενης αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. για τις οµάδες που συµµετέχει, έκδοσης έως 30 ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών. Επιπλέον απαιτείται να υποβληθεί εγγυητική επιστολή συµµετοχής, η οποία πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον για δεκατρείς µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως πάρετε απόφαση για αναστολή ή µη της
διενέργειας του διαγωνισµού και ιδίως :
Α) Την αναστολή της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών βάσει της αριθ. 16624/23-07-2020
διακήρυξης έως και την 10-09-2020.
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Β) Την αποδοχή των εγγράφων οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό και συγκεκριµένα
της εγγύησης συµµετοχής και της πιστοληπτικής ικανότητας που πιθανολογείται να έχουν εκδοθεί σε
προγενέστερο στάδιο της παρούσας απόφασης και να φέρουν ηµεροµηνίες που δεν θα είναι σύµφωνες µετά και
την τροποποίηση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, αλλά θα ήταν σύµφωνες µε τους
όρους της αριθ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης.
Γ) Την δηµοσίευση των τροποποιήσεων των σχετικών όρων της διακήρυξης (ήτοι της καταληκτική
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και την αποδοχή µε συγκεκριµένο τρόπο εγγράφων που έχουν ήδη εκδοθεί)
όπως απαιτείται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και µε σχετική προκήρυξη του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής.
Κοιν.: Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Υπογραφή ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ.
Υπογραφή ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ. Με τιµή Ο Υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού,
Υπηρεσιών υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ ∆ιοικητικού.
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας,
βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθ. 74/2020 µελέτη της αρµόδιας
υπηρεσίας για την παρούσα σύµβαση, τα υπ’ αριθ. ∆Α ΤΕΒΑ 928 οικ./08-07-2020 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1} και
∆Α ΤΕΒΑ 927 οικ./08-07-2020 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2} έγγραφα της ∆ιαχειριστικής Αρχής, µε τα οποία
διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη επί των όρων της παρούσας διακήρυξης, την υπ’ αριθ. 269/2020 απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής του µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι των τευχών της διακήρυξης, την υπ’ αριθ.
16624/23-07-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC007086157) διακήρυξη µε την οποία δηµοσιεύθηκε ο ανοικτός διεθνής
ηλεκτρονικός διαγωνισµός, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18458/18-8-2020 έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας µε τις
διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας σύµβασης, την από 20/08/2020 υποβληθείσα
ηλεκτρονικά, προδικαστική προσφυγή κατά των όρων διακήρυξης, µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. από
υποψήφιο ανάδοχο της δηµόσιας σύµβασης, το π.δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισµός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το
π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88)
«Οργανισµός της ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΑΕΠΠ»,
καθώς και τον ενηµερωτικό οδηγό για τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.
Αποφασίζει Παµψηφεί
Α) Την αναστολή της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών βάσει της αριθ. 16624/2307-2020 διακήρυξης έως και την 10-09-2020.
Β) Την αποδοχή των εγγράφων οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό και
συγκεκριµένα της εγγύησης συµµετοχής και της πιστοληπτικής ικανότητας που πιθανολογείται να έχουν
εκδοθεί σε προγενέστερο στάδιο της παρούσας απόφασης και να φέρουν ηµεροµηνίες που δεν θα είναι
σύµφωνες µετά και την τροποποίηση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, αλλά θα ήταν
σύµφωνες µε τους όρους της αριθ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης.
Γ) Τη δηµοσίευση των τροποποιήσεων των σχετικών όρων της διακήρυξης (ήτοι της καταληκτική
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και την αποδοχή µε συγκεκριµένο τρόπο εγγράφων που έχουν ήδη
εκδοθεί), όπως απαιτείται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και µε σχετική προκήρυξη του ∆ηµάρχου
Κοµοτηνής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 289/2020
…………………………………………………………………………………………...........................................
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