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Από τα πρακτικά της αριθ. 37/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Τρικκαίων. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 627/2018  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων 

 

Στα Τρίκαλα σήμερα την 14/9/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 32450 - 

7/9/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (8): 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρόμπος Χριστόφορος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. Στουρνάρας Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

3. Παζαΐτης Δημήτριος (ΜΕΛΟΣ) 

4. Αλεστά Σοφία (ΜΕΛΟΣ) 

5. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (ΜΕΛΟΣ) 

6. Κωτούλας Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ) 

7. Γκουγκουστάμος Ζήσης (ΜΕΛΟΣ) 

8. Καΐκης Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ) 

1. Λέρας Νικόλαος (ΜΕΛΟΣ) 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κυρία Παρασκευή Παπαβασιλείου, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα με τίτλο ‘’Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων‘’ δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη αλλά 

συζητήθηκε ως επείγον κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων, επειδή κρίθηκε αναγκαία η λήψη 

απόφασης άμεσα για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων. 

Ο Κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 

& Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 

 

        Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 31685/3-9-2018 του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων και μετά από αίτημα 

συμπληρωματικών στοιχείων & διευκρινίσεων, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης 

και των όρων της διακήρυξης του εν λόγου διαγωνισμού.  

ΑΔΑ: ΩΣΔ5ΩΗ9-ΤΥΦ



      Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε την ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 3.4 παρ.3 της εν 

λόγω διακήρυξης και την επανάληψη αυτής με την τροποποίηση  των όρων της.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση 

του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις διατάξεις του εδ. η' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Κάνει δεκτή την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας – 

Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και εγκρίνει την 

ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 παρ.3 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31685/3-9-2018 διακήρυξης, 

και την επανάληψη αυτής με την τροποποίηση  των όρων της.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 627/2018. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Τρίκαλα 14/9/2018 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   

 ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΔ5ΩΗ9-ΤΥΦ
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