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Από τα πρακτικά της αριθ. 26/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου
Τρικκαίων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 253/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση Πρακτικού 1 της διακήρυξης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων»-Ματαίωση διαγωνισμού

Στα Τρίκαλα σήμερα την 14/5/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική
δια περιφοράς - μέσω τηλεφώνου - συνεδρίαση, σύμφωνα με  το άρθρο 10 της από 11/3/2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), και
τις  υπ’  αριθμ.  18318/13-03-2020,  20930/31-03-2020  και  426/13.11.2020  εγκυκλίους  του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου  14643  -  13/5/2021  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. Βασταρούχας Δημήτριος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Βότσιου - Μακρή Παρασκευή (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (ΜΕΛΟΣ)
4. Οικονόμου Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ)
5. Κωτούλας Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ)
6. Παζαΐτης Δημήτριος (ΜΕΛΟΣ)
7. Αλεστά Σοφία (ΜΕΛΟΣ)
8. Παππάς Απόστολος (ΜΕΛΟΣ)
9. Καΐκης Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και  η κυρία Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη ενέκριναν το κατεπείγον αυτής καθώς και του
θέματος  με  τίτλο  ‘’Έγκριση  Πρακτικού  1  της  διακήρυξης  με  τίτλο:  «Εκπόνηση  Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)του Δήμου Τρικκαίων»-Ματαίωση διαγωνισμού‘’,
για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων. Το εν λόγω θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη
αλλά συζητήθηκε ως επείγον κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων, επειδή κρίθηκε αναγκαία
η λήψη απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού άμεσα, επειδή η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε
ότι η διακήρυξη σε σχέση με τη μελέτη παρουσιάζει πρόδηλα λάθη και πλημμέλειες.

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 Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού 1 της διακήρυξης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ)του Δήμου Τρικκαίων»-Ματαίωση διαγωνισμού.
 
Σε συνέχεια του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων
του  Δήμου Τρικκαίων»  η  επιτροπή  διαγωνισμού  προέβη  στην  αξιολόγηση  της  πορείας  του  και
διαπίστωσε ότι η διακήρυξη σε σχέση με τη μελέτη παρουσιάζει πρόδηλα λάθη και πλημμέλειες.
Έτσι προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων
καθώς και  η ευρεία συμμετοχή για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, η επιτροπή, λαμβάνοντας
υπόψη  το  άρθρο  106  του  ν.4412/16,  γνωμοδοτεί  για  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  και  την
επανάληψή του με τροποποίηση των όρων.

ΑΔΑ: 9ΩΓΣΩΗ9-Υ9Ψ



Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως αποφανθείτε περί έγκρισης του Πρακτικού 1 σύμφωνα με το
οποίο η επιτροπή διενέργειας  γνωμοδοτεί τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με
τροποποίηση των όρων.

Ακολούθως, τέθηκε υπόψη της Επιτροπής το παρακάτω σχετικό πρακτικό:
 

     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ….    
ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ. 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 της 14ης    ΜΑΪΟΥ 2021

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Στo Δήμο Τρικκαίων σήμερα, την 14ης  Μαϊου  2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, στην έδρα
του Δήμου, συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συστήθηκε και λειτουργεί με
την  αριθμ.  89/2020 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να  αξιολογήσει  την  πορεία
εξέλιξης  του  διαγωνισμού  της  Διακήρυξης   με  τίτλο: «Παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  για  την
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων».  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Πρόεδρος

2. ΠΑΡΑΣΚΕΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Μέλος

3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μέλος

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της:
1) τη διακήρυξη και  τη μελέτη όπου διαπίστωσε ότι:  η διακήρυξη σε σχέση με τη μελέτη παρουσιάζει

πρόδηλα λάθη και πλημμέλειες, όπως διαφορετικά κριτήρια επιλογής. 
2) Το άρθρο 106 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο:
«….1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
…………………………….
3.Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
………………………………
5.Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης
της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων
29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών….»

Βάσει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχόντων καθώς και η ευρεία συμμετοχή για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, η επιτροπή,  

γνωμοδοτεί
για τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση των όρων.

Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.
Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΑΔΑ: 9ΩΓΣΩΗ9-Υ9Ψ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

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
 
 Εγκρίνει  το  πρακτικό  1  της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  με  τίτλο:  «Παροχή

υπηρεσιών συμβούλου για την  εκπόνηση Σχεδίου  Φόρτισης  Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων» - Ματαίωση διαγωνισμού‘’.

 Την  ματαίωση  του  διαγωνισμού  με  τίτλο:  «Παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  για  την
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων» και
την  επανάληψή  του  με  τροποποίηση  των  όρων,  για  τους  λόγους  που  αναγράφονται  στο
παραπάνω σχετικό πρακτικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/2021.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Τρίκαλα 14/5/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 9ΩΓΣΩΗ9-Υ9Ψ
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