
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 324 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.- 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ " 
ΤHΣ 9ης Ιουνίου 2021  

  

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10.00΄συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του κ. Πασαλή Γεωργίου οι 

κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 

Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Πασαλής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Κουφίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
3. Κόνσουλας Αλέξιος, Γραμματέας 
4. Ανδρίτσιος Δημήτριος, μέλος Δ.Σ. 
5. Κυριακίδου Σιμέλα, μέλος Δ.Σ.  
6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Σ. 
7. Γεωργιάδης Αναστάσιος, μέλος Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασαλής Γεώργιος, διαπιστώνει σύμφωνα με το νόμο και το 

καταστατικό τη νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει  τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Παροχή 

Διευκρινήσεων επι των όρων της Διακήρυξης του Δημοσιευμένου Διαγωνισμού (Αρ. 

ΕΣΗΔΗΣ 133498) του Υποέργου «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων» της Πράξης 

«Υποστήριξη Εργαζομένων στην ΠΕ Χαλκιδικής» και Κωδ. ΟΠΣ 5095005 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα Μέλη ότι 

έχει δημοσιευτεί ο Διαγωνισμός για την «Ανάθεση υλοποίησης του έργου “Συμβουλευτική 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών 

Προσόντων και Δεξιοτήτων”», και έλαβε Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 133498. 

Εν συνεχεία, εισηγούμενος στο ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη του Δ.Σ. ότι 

διαπιστώθηκε σφάλμα στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» και ειδικότερα επι της σελίδας 74 του Τεύχους, 

όπου εκ παραδρομής αναγράφεται ποσό αξίας σύμβασης 106.675,50 € αντί του σωστού 

106.627,50 €.  Επίσης, ενημέρωσε ότι όλες οι υπόλοιπες αναφορές στο ποσό αξίας σύμβασης 

στο τεύχος της διακήρυξης είναι σωστές. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ: 

• να εγκρίνουν τη διόρθωση του ποσού της σελίδας 74, σε 106.627,50 €  



• να εγκρίνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών 
του υπ’ αριθμ 133498 Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ κατά μία (1) εβδομάδα, ορίζοντας νέα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/06/2021 και ώρα 14.00 

• να εγκρίνουν κατ΄ αντιστοιχία τη μετάθεση της ημερομηνίας  Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 10.00 

• να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού να προχωρήσουν στις 
απαιτούμενες ενέργειες δημοσιοποίησης των ανωτέρω αλλαγών στα κατάλληλα 
μέσα 

 

Τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχονται την εισήγηση του 

Προέδρου και αποφασίζουν ομόφωνα: 

• εγκρίνουν τη διόρθωση του ποσού αξίας σύμβασης της σελίδας 74, σε 106.627,50€  

• εγκρίνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών του 
υπ’ αριθμ 133498 Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ κατά μία (1) εβδομάδα, και ορίζουν νέα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/06/2021 και ώρα 14.00 

• εγκρίνουν κατ΄ αντιστοιχία τη μετάθεση της ημερομηνίας  Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» κατά επίσης μία εβδομάδα και ορίζουν την Παρασκευή 25/06/2021 και 
ώρα 10.00 ως νέα ημέρα και ώρα 

• εξουσιοδοτούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού να προχωρήσουν στις 
απαιτούμενες ενέργειες δημοσιοποίησης των ανωτέρω αλλαγών στα κατάλληλα 
μέσα 

Ακριβές Απόσπασμα 

9/6/21 
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