
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πρακτικό  1-9 ΕΠ/2018 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

της  ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις 
ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη  Μακρινίτσα Βόλου 
– Μαγνησίας» ( Αρ. πρόσκλησης 9/2018 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-
8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6) 

 
1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23-7-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην 
οδό Εγνατίας 30, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την από 1-1-2018 απόφαση των νομίμων 
εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να εκτιμήσει την εξέλιξη της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, που έχει ξεκινήσει για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ» για τη Δομή της  ΑΡΣΙΣ  στη Μακρινίτσα Βόλου 
Μαγνησίας  (αριθμ. Πρόσκλησης 9/2018), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 62026 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 

1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 
2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 
3) Δάγου Ευγενία, μέλος 

Θεμα: Παράταση διενέργειας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ» για 
τη Δομή της  ΑΡΣΙΣ  στη Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας  (αριθμ. Πρόσκλησης 9/2018), 
 

Η Επιτροπή κατόπιν διαλόγου και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
     Ι. Την με αριθμό 9/2018 πρόσκληση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα  και όλα τα έγγραφα της σύμβασης, που τη 
συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,  η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 62026 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με έναρξη υποβολής προσφορών στις 16/7/2018 ώρα 
18:41:51 και λήξη την 23/7/2018 ώρα 18:39:31 
     IΙ. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί καμία προφορά στον ηλεκτρονικό τόπο 
του ΕΣΗΔΗΣ για την πραπάνω προμήθεια  
     ΙΙΙ. Το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί αφενός η δυσκολία ανεύρεσης ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στην τοπική αγορά της περιοχής Μαγνησίας, που να διαθέτουν 
τεχνογνωσία και εξοπλισμό για συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία και 
αφετερου η έλλειψη ενδιαφέροντος υπερτοπικών οικονομικών φορέων λόγω των 
δυσκολιών, που παρουσιάζει η μεταφορά των ειδών της προμήθειας στην ορεινή περιοχή 
της Μακρυνίτσας , όπου βρίσκεται η Δομή της ΑΡΣΙΣ   



 

ΙV. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412-2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του 
ν.4412/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στα κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 32 ν. 4412/2016  μέχρι την 28-07-2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 

για μια εβδομάδα, εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο,  για τη διευκόλυνση 

συμμετοχής περισσότερων οικονομικών φορέων .  

2. την ανάρτηση της παράτασης στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ιστότοπο της ΑΡΣΙΣ .  

   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ                                                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ 
 
                                                                                                      ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΓΟΥ  


		2018-07-23T13:20:11+0300




