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Από τα πρακτικά της αριθ. 5/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Τρικκαίων. 
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25/2019  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών που αφορούν στη διακήρυξη 
με αριθμό 49838/21-12-2018 και τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού 
υλικού του Δήμου Τρικκαίων» 
 

Στα Τρίκαλα σήμερα την 6/2/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε κατεπείγουσα 
δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3561 - 6/2/2019 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 (9): 
 

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. Ντιντής Παναγιώτης (ΜΕΛΟΣ) 
8. Γκουγκουστάμος Ζήσης (ΜΕΛΟΣ) 
9. Καΐκης Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ) 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κυρία Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη ενέκριναν το κατεπείγον αυτής καθώς και του θέματος με 

τίτλο ‘’Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών που αφορούν στη διακήρυξη με 
αριθμό 49838/21-12-2018 και τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού 
υλικού του Δήμου Τρικκαίων»‘’, επειδή κρίθηκε αναγκαία η λήψη απόφασης άμεσα για τις ανάγκες του 
Δήμου Τρικκαίων (για να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ενημέρωση, προετοιμασία και εφαρμογή  
αλλαγών από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στην εν λόγω διακήρυξη). 

Ο Κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθηκών: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών που αφορούν στη διακήρυξη με 

αριθμό 49838/21-12-2018 και τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 
συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων»  

 

ΑΔΑ: ΩΙΑ4ΩΗ9-67Τ



Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας με αριθμό διακήρυξης 49838/21-12-2018 και 
τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων»  και 
α/α συστήματος: 68618, 68639, 68640, 68641, 68642, 68643, 68644, 68645, 68646, 68647 κρίθηκε 
αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία η παροχή σημαντικών διευκρινίσεων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
49838/21-12-2018 διακήρυξη άρθρο 2.1.3: «…… Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
……………………………………………,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών…..» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αριθμ. 49838/21-12-2018 διακήρυξη 
2. Την καταληκτική ημερομηνία ημερομηνία υποβολής προσφορών 7/2/2019  
3. Την αναγκαιότητα για την παροχή των από 6/2/2019 διευκρινίσεων της αρμόδιας υπηρεσίας 

 
Εισηγούμαστε  

Την κατά επτά ημέρες παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, από 7/2/2019 σε 
14/2/2019 του εν λόγω διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού 
του Δήμου Τρικκαίων», 49838/21-12-2018 διακήρυξη, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την 
ενημέρωση, προετοιμασία και εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών από τους υποψηφίους συμμετέχοντες. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση 
του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις διατάξεις του εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την κατά επτά ημέρες παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 

από 7/2/2019 σε 14/2/2019, του διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 
συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων», 49838/21-12-2018 διακήρυξη, προκειμένου να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την ενημέρωση, προετοιμασία και εφαρμογή των αλλαγών που επήλθαν από τους 
υποψηφίους συμμετέχοντες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2019. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Τρίκαλα 6/2/2019 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   

 ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙΑ4ΩΗ9-67Τ
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