
   

 

                                                                     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                  Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                              από ηα πξαθηηθά ηεο 5ηρ/2019 
                                                     ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
                                                                                      Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο          
 *******   
Απιθμόρ  Απόθαζηρ: 77/2019  
 
ΘΔΜA :  Έγκπιζη παπάηαζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών για ηον ςπ’ απ. 
1/2019 Γιεθνή Ανοικηό Ζλεκηπονικό Γιαγωνιζμό για ηην παποσή ςπηπεζιών:  
«Δνεπγειακή Αναβάθμιζη - Αςηομαηοποίηζη ηος ςζηήμαηορ Ζλεκηποθωηιζμού 
Κοινοσπήζηων Υώπων και εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο 
Γήμο Βόλβηρ» 
 
       Σηνλ Γήκν Βόιβεο θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Σηαπξνύ ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κελόο 
Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30 π.κ. ζπλήιζε ζε 
έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ύζηεξα από ηελ αξ. 4721/08-
03-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην 
αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10.  
       Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010), 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ ήηαλ : 
 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξόεδξνο Ο.Δ.  
2. Μπνπξιήο Γεώξγηνο 
3. Καξαθίηζνο Απόζηνινο 
4. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο 
5. Γνύηαο Ισάλλεο  
6. Παληζάθε Σνπιηάλα  

1. Βαθνπθάξεο Τειέκαρνο 
  

 
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 11:30. 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο:     12:00. 
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθώλ.   
      Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη είπε όηη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 6 ηνπ Ν.3852/2010, ζε θαηεπείγνπζεο 
πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε ζπλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα επηδνζεί ή λα 
γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο 
γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε, ε επηηξνπή 
απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 
       Τα κέιε, κε ηελ 76/2019 απόθαζή ηνπο, δέρηεθαλ νκόθσλα ην έθηαθην ηεο ζπλεδξίαζεο, 
γηα ιόγνπο ηήξεζεο πξνζεζκηώλ - ρξνλνδηαγξάκκαηνο, γηα ιόγνπο Γεκνηηθνύ ζπκθέξνληνο 
θαη γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, θαζώο ζήκεξα 08/03/2019 ιήγεη ε 
πξνζεζκία απαληήζεσλ – δηεπθξηλίζεσλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηελ 
πιαηθόξκα ηνπ ΔΣΗΓΗΣ θαη ν ρξόλνο δελ επαξθεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηεπθξηλήζεσλ, αιιά 
θαη επεηδή πνιύ ζύληνκα, ζηηο 14/03/2019, ιήγεη ε αξρηθή πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
θαη κε ηελ αλσηέξσ παξάηαζε, ζα ιάβνπλ γλώζε νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ λέα πξνζεζκία 
ώζηε λα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη νξζόηεξεο πξνζθνξέο (ζέκα 1 ηεο πξόζθιεζεο), είλαη 
απαξαίηεηε ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξάηεζεο γηα εθκηζζώζεηο ρώξσλ αηγηαινύ, δηόηη 
ζα πξέπεη λα ζπλαθζνύλ ζπκθσλεηηθά κε ηνπο αλαδόρνπο εληόο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο 
(ζέκαηα 2 & 3 ηεο πξόζθιεζεο), γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ζην ΣηΔ εληόο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο (ζέκα 4 ηεο πξόζθιεζεο) θαη γηα λα εθπξνζσπεζεί λνκηθά ν 
Γήκνο άκεζα (ζέκα 5 ηεο πξόζθιεζεο). 
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       Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
γηα ηνλ ππ’ αξ. 1/2019 Γηεζλή Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ:  
«Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ 
Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Γήκν Βόιβεο». 
 

     Σηε ζπλέρεηα είπε όηη, από ηνπο ππνγξάθνληεο ηελ ππ’ αξ. 69/2018 κειέηε θαη ην ζρέδην 
δηαθήξπμεο  ηνπ ππ’ αξ. 1/2019 Γηεζλνύο Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ:  «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
Κνηλνρξήζησλ Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Γήκν 
Βόιβεο», ιάβακε ηελ αξ. πξση. 4668/07-03-2019  παξαθάησ εηζήγεζε:    

___________________________________________________________________________                          

ΘΔΜΑ:  Έγκπιση παπάτασηρ τηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ πποσυοπών για τον ςπ’ απ. 1/2019 
Γιεθνή Ανοικτό Ζλεκτπονικό Γιαγυνισμό με συπαγισμένερ πποσυοπέρ και με κπιτήπιο 
κατακύπυσηρ την πλέον σςμυέποςσα από οικονομική άποτη πποσυοπά βάσει τηρ 
βέλτιστηρ σσέσηρ ποιότηταρ – τιμήρ, για την παποσή ςπηπεσιών: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMARTCITIES,  ΜΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΣΟ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ» 

Σρεηηθά κε ην άλσ ζέκα θαη έρνληαο ππόςε: 

1. ηελ κε αξ. 227/2017 (ΑΓΑ: ΩΗΛΠΩ9Ω-Υ84) απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΓΣ) ηνπ 
Γήκνπ Βόιβεο πεξί έγθξηζεο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο κε ηίηιν: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε Σπζηήκαηνο 
Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο ζην Γήκν Βόιβεο», 

2. ηελ κε αξ. 151/2018 (ΑΓΑ: ΩΛ0ΛΩ9Ω-Ξ5Λ) απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΓΣ) ηνπ 
Γήκνπ Βόιβεο πεξί έγθξηζεο εθηέιεζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ Σύκβαζε 
Παξνρήο Υπεξεζηώλ: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 
Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο ζην Γήκν Βόιβεο, ζηε βάζε ηεο ΑΓΣ 227/2017», 

3. ηελ ππ’ αξ. 69/2018 κειέηε γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ 
Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Γήκν Βόιβεο», ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
8.055.049,28 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 
6.496.007,48 € - ΦΠΑ: 1.559.041,80 €), 

4. ην πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρώξεζε ν Γήκνο Βόιβεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ. ην νπνίν έιαβε 
ΑΓΑΜ Πξσηνγελνύο Αηηήκαηνο: 18REQ004281064, 

5. ηελ κε αξ. πξση. 24237/28-12-18 [ΑΓΑ: ΩΝΖΛΩ9Ω-9ΨΓ] Απόθαζε Γεκάξρνπ Γήκνπ Βόιβεο 
πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ππόςε ππεξεζία ζε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΣΘΔΝΖΣ Η»], 

6. ηελ κε αξ. πξση. 24288/31-12-18 [ΑΓΑ: ΩΠΑΓΩ9Ω-ΨΑΒ] Απόθαζε Γεκάξρνπ Γήκνπ 
Βόιβεο πεξί αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνιπεηώλ δαπαλώλ, 

7. ην εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρώξεζε ν Γήκνο Βόιβεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ. ην νπνίν έιαβε 
ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο: 18REQ004291779, 

8. ηελ ππ’ αξ. 446/2018 [ΑΓΑ: ΨΘΝΟΩ9Ω-Β9Γ] απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 
ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ,   

9. ηελ κε αξηζ. 2/2019 [ΑΓΑ: 7ΕΚ1Ω9Ω-9ΜΨ] Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΟΔ) ηνπ 
Γήκνπ Βόιβεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ: 
«Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
Κνηλνρξήζησλ Χώξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Γήκν 
Βόιβεο»,    
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10. ηα κε αξ. πξση. 3626/25-02-19, 4090/28-02-19 θαη 4256/04-03-19 αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθώλ 
πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο «ΓΚΛΟΜΠΗΛΔΝΣ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ LED ΚΑΗ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΠΔ», 

11. ην κε αξ. πξση. 4373/05-03-19 αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο 
«ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ», 

12. ην κε αξ. πξση. 4038/28-02-19 αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο 
«ΘΔΜΔΛΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 

13. ην κε αξ. πξση. 4257/04-03-19 αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο 
«NEON GREEN BUILDINGS CONSTRUCTION MATERIALS TRADING LLC», 

14. ην κε αξ. πξση. 4510/06-03-19 αίηεκα γηα ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
Πξνζθνξώλ ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», 

ζαο ελεκεξώλνπκε όηη:  

α) βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν ππ’ αξ. 1/2019 Γηεζλήο Αλνηθηόο Ζιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
SMARTCITIES,  ΜΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΣΟ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ» κε ρξήζε 
ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
(Δ.Σ.Ζ.Γ.Ζ.Σ.) κε Σπζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό: 70468, 

β) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 14η τος μηνόρ Μαπτίος, 
τος έτοςρ  2019, ημέπα Πέμπτη και ώπα 13:00μ.μ., 

γ) κέρξη ηελ 4ε Μαξηίνπ 2019 ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα θαη ελ γέλεη παξαδεθηά, 
ειεθηξνληθά, ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ ππόςε Γηαγσληζκνύ έξι (6) αιτήματα 
σςμπληπυματικών πληπουοπιών, θαζέλα από ηα νπνία πεξηείρε πιήζνο εξσηεκάησλ 
θαη ππνεξσηεκάησλ. 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 ηελ ππνβνιή ζεκαληηθνύ αξηζκνύ αηηεκάησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ,  
 

 ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ,  
 

 ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή πιεξνθόξεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε θαη αξηηόηεξε ζπκκεηνρή 
ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, πνπ απνηειεί κέγηζηε ζηξαηεγηθή επηινγή θαη επέκβαζε 
θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ γηα ην Γήκν Βόιβεο, 

 

 ην γεγνλόο όηη ε όπνηα νιηγνήκεξε παξάηαζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ δελ ζα δεκηνπξγήζεη ην 
παξακηθξό πξόβιεκα ζηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, αιιά αληηζέησο ζα 
απμεζεί ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνύ πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ, 

εισηγούμαστε  

ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πποθεσμίαρ ςποβολήρ πποσυοπών έσο θαη ηελ 29η Μαπτίος 
τος 2019 και ημέπα Παπασκεςή και ώπα 13.00 μ.μ. δηόηη νη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη 
δεηήζεθαλ από ηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο έγθαηξα, δελ θαηέζηε δπλαηό λα παξαζρεζνύλ εληόο 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3α) ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 
4412/2016 θα ηεο παξαγξάθνπ 2.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο.  

 
                 Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ 
         ΣΖ 69/2018 ΜΔΛΔΣΖ 

     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ                                            Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ   
Γ/ΝΖ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                                       ΓΗΔΤΘΤΝΖ                                                  
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_________________________________________________________________________ 

 
       Τν γεγνλόο όηη, αθόκε θαη κεηά ηελ ζύληαμε ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο, ππνβιήζεθε θαη 
πξσηνθνιιήζεθε ην κε αξ. πξση. 4673/07-03-19 αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο 
εηαηξείαο «GREENESCO ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ.», ην νπνίν βέβαηα είλαη εθπξόζεζκν, αιιά δείρλεη 
όηη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζπλερήο ξνή εξσηεκάησλ από ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=522498532&oapc=27&OAMC=76506_14_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=OeFNTHIjVxrMskFr-0RKgQ..
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       Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη ην «Σρέδην Αλαθνίλσζεο ηεο 
Παξάηαζεο ηεο Πξνζεζκίαο Παξαιαβήο ησλ Πξνζθνξώλ» πνπ καο πξνζθόκηζε ην ηκήκα 
πξνκεζεηώλ,  πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών 
ωρ εξήρ: 

1) Πξνηείλεηαη  σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29η ηος 
μηνόρ Μαπηίος, ηος έηοςρ 2019, ημέπα Παπαζκεςή και  ώπα 13:00:00 μ.μ. αληί ηεο 
14εο ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο  2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00:00 κ.κ.  

2) Πξνηείλεηαη σο λέα εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο- Τερληθή Πξνζθνξά» ε 4η ηος μηνόρ Αππιλίος, ηος 
έηοςρ 2019, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00:00 π.μ. αληί ηεο 20εο ηνπ κελόο Μαξηίνπ, 
ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10:00:00 π.κ. 

αθελόο κελ, γηα λα δνζεί ρξόλνο ζηελ ππεξεζία ώζηε λα απαληεζνύλ θαηάιιεια όια ηα 
εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο, αθεηέξνπ δε,  γηα λα δνζεί ζηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη νξζόηεξεο 
πξνζθνξέο εληόο ηεο λέαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, αθνύ ελεκεξσζνύλ έγθαηξα κε 
αλαθνίλσζε γηα ηε λέα πξνζεζκία. 
 
      Σύκθσλα κε ην άξζξν 60 ηος Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Τ.α/08.08.2016), επεηδή νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, 
θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ αλσηέξσ παξάηαζε.  

ηη ζςνέσεια ο ππόεδπορ κάλεζε ηην Δπιηποπή να αποθαζίζει ζσεηικά. 
       Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: α) ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, β) ηελ 4668/07-03-2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γ) 
ην ζρέδην αλαθνίλσζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξώλ, δ) ηνλ ππ’ αξ. 
1/2019 Γηεζλή Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ε) ην άξζξν 60 ηνπ 
Ν. 4412/2016, ζη)  ηελ παξάγξαθν 2.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δ) ην  άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
       Δγκπίνει ηη σοπήγηζη παπάηαζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών για ηον 
ςπ’ απ. 1/2019 Γιεθνή Ανοικηό Ζλεκηπονικό Γιαγωνιζμό για ηην παποσή ςπηπεζιών   
«Δνεπγειακή Αναβάθμιζη - Αςηομαηοποίηζη ηος ςζηήμαηορ Ζλεκηποθωηιζμού 
Κοινοσπήζηων Υώπων και εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο 
Γήμο Βόλβηρ», ζύκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 4668/07-03-2019 ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ζύκθσλα 
κε ην ζρέδην αλαθνίλσζεο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ, σο εμήο:  
 

1) Οξίδεηαη σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29η ηος μηνόρ 

Μαπηίος, ηος έηοςρ 2019, ημέπα Παπαζκεςή και  ώπα 13:00:00 μ.μ. αληί ηεο 14εο 

ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο  2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00:00 κ.κ.  

2) Οξίδεηαη σο λέα εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο- Τερληθή Πξνζθνξά» ε 4η ηος μηνόρ Αππιλίος, ηος 

έηοςρ 2019, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00:00 π.μ. αληί ηεο 20εο ηνπ κελόο Μαξηίνπ, 

ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10:00:00 π.κ. 

 
Ζ απόθαζη αςηή έλαβε α/α 77/2019 

 
  Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
Μποςπλήρ Γεώπγιορ  

Καπακίηζορ Απόζηολορ  
Γαβπιηλίδηρ Ανδπέαρ 

Γούηαρ Ηωάννηρ 
Πανηζάκη οςληάνα 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
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