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Από τα πρακτικά της αριθ. 36/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Τρικκαίων. 
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 318/2020  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση του τεύχους τροποποιήσεων-διορθώσεων κατόπιν των  τευχών 
παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των δημοσιευμένων 
εγγράφων σύμβασης  του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα 
επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» και μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών  στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Στα Τρίκαλα σήμερα την 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε κατεπείγουσα δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18670 - 6/7/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει . Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (9): 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ψύχος Κωνσταντίνος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. Βότσιου - Μακρή Παρασκευή (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

3. Αναστασίου Βάιος (ΜΕΛΟΣ) 

4. Ντιντής Παναγιώτης (ΜΕΛΟΣ) 

5. Κωτούλας Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ) 

6. Παζαΐτης Δημήτριος (ΜΕΛΟΣ) 

7. Αλεστά Σοφία (ΜΕΛΟΣ) 

8. Βασταρούχας Δημήτριος (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 ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής «Κρίθηκε αναγκαία η σύγκληση της 
συνεδρίασης αυτής λόγω του ότι έχει προκύψει το θέμα με τίτλο ‘’Έγκριση του τεύχους τροποποιήσεων-
διορθώσεων κατόπιν των  τευχών παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των 
δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης  του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» και μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 2020‘’ , για το οποίο πρέπει να ληφθεί 

απόφαση άμεσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 20Α της αναλυτικής διακήρυξης, 
στο οποίο αναφέρεται ότι «εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα 
έγγραφα της σύμβασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών 
παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, με απόδειξη, σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει».  
 
 Στη συνέχεια κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 
θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία  για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 
μοναδικού θέματος αυτής, μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κου Γεωργίου Καΐκη, ο οποίος θεωρεί 

πως το εν λόγω θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
και εντελώς αιφνιδιαστικά.     

 





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 Τεχνικών Υπηρεσιών: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του τεύχους τροποποιήσεων-διορθώσεων κατόπιν των  τευχών 
παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των 
δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης  του ανοιχτού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 
Δυτικής Θεσσαλίας» και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών  στις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

Έχοντας υπόψη: 
- Την  με αρ. 206/2020 Απόφασή Σας  με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα σύμβασης για το επί του 

θέματος έργο 

- Την ανάρτηση του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  (αρ. συστήματος 88301)  
στις 20-5-2020 και την δημοσίευσή του σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας   

- Την  διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου στο χώρο του GiSeMi Hub στην πόλη των 
Τρικάλων 

- Τα τεύχη παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα 
από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  

- Την με αρ. αναλυτική διακήρυξη και ιδιαίτερα την παράγραφο 3α του άρθρου 20Α   αυτής,  

ο Δήμος Τρικκαίων, ως αναθέτουσα αρχή, συνέταξε  εμπρόθεσμα τεύχος τροποποιήσεων-διορθώσεων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης αφού διαπίστωσε επουσιώδη σφάλματα-ελλείψεις  σε αυτά 
, το οποίο και σας επισυνάπτουμε. Το τεύχος αυτό, στο οποίο  περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις, συγκαταλέγεται στα έγγραφα σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της. 
Επιπλέον στο τεύχος αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  η διεξαγωγή της δημοπρασίας 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των απαιτούμενων  διατυπώσεων δημοσιότητας. Συγκεκριμένα 

ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 15η Σεπτεμβρίου του 2020 και ως 
ημερομηνία αποσφράγισης η 22η Σεπτεμβρίου του 2020. 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

εισηγούμαστε 
Έγκριση του τεύχους τροποποιήσεων-διορθώσεων κατόπιν των  τευχών παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης  του ανοιχτού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» και τη 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών  στις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση 
του αρμόδιου τμήματος, καθώς και διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ισχύει, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 Την έγκριση του τεύχους τροποποιήσεων-διορθώσεων κατόπιν των τευχών παρατηρήσεων που 
υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης  του ανοιχτού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής 
Θεσσαλίας» και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 
2020. Το εν λόγω τεύχος τροποποιήσεων-διορθώσεων επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

Γίνεται μνεία πως το μέλος της Επιτροπής κος Γεώργιος Καΐκης δεν συμμετείχε στην συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το παρόν θέμα, δεδομένου πως θεωρεί ότι είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να συζητηθεί με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος και εντελώς αιφνιδιαστικά.     
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 318/2020. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Τρίκαλα 6/7/2020 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   

 ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 




