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Από  τα  πρακτικά  της  αριθμ.  5/2022  συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Τρικκαίων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46/2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων»

Στα Τρίκαλα σήμερα την 28/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, συνήλθε σε κατεπείγουσα
δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από
11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού  Covid 19)
καθώς και την  αριθμ. Δ1αΓΠ./οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/Β΄/21.01.2022) ΚΥΑ,  ύστερα από την με
αριθμό  πρωτοκόλλου  4041  -  28/1/2022  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. Βαβύλης Στέφανος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. Σακκάς Νικόλαος (ΜΕΛΟΣ)
4. Οικονόμου Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ)
5. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (ΜΕΛΟΣ)
6. Κωτούλας Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ)
7. Λασπάς Αχιλλεύς (ΜΕΛΟΣ)
8. Ζιώγας Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ)
9. Καΐκης Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ)

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

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής προσφορών για  το  διαγωνισμό «Προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. […]»
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  54  παρ.7  του  Ν.4412/2016:  «Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Στην  ηλεκτρονική  διαγωνιστική  διαδικασία  κάτω  των  ορίων  για  την  «Προμήθεια  μέσων  ατομικής
προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων»,  συνολικού προϋπ/σμού  239.449,33 Ευρώ
συμπ/νου του ΦΠΑ, με αρ.  60824/29-12-2021 διακήρυξης  έχει  οριστεί  ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών η 1/2/2022 ώρα 15:00. 
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση) που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας τις
τελευταίες ημέρες, της αναγκαστικής αργίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στις παραπάνω περιοχές και
του  όρου  της  διακήρυξης  για  προσκόμιση  δειγμάτων  εντός  μικρού  χρονικού  διαστήματος  καθίσταται
δύσκολη  η ευρεία  συμμετοχή  υποψηφίων και  η  ανάπτυξη  υγειούς  ανταγωνισμού.  Προς επίρρωση των
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παραπάνω είναι η αίτηση υποψηφίου μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ που ζητά 10ήμερη παράταση για
τους παραπάνω λόγους. 
Κατόπιν, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
τη λήψη σχετικής απόφασης,  με την οποία η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  από 1/2/2022 ώρα
15:00 στις 8/2/2022 ώρα 15:00. Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται στις 14/2/2022
ώρα 11:00.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση 
του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις 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 με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

          Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 1/2/2022 ώρα
15:00 στις  8/2/2022 ώρα 15:00,  για  τους λόγους αναγράφονται  στην αναφερόμενη στο σκεπτικό  της
παρούσας εισήγηση. Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται στις 14/2/2022 ώρα 11:00.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2022.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Τρίκαλα 28/1/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 65ΣΛΩΗ9-89Λ


		2022-01-28T13:46:37+0200
	Athens




