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Από  τα  πρακτικά  της  αριθμ.56/2022  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Τρικκαίων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 727/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Παράταση  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στην  διαγωνιστική
ηλεκτρονική  διαδικασία    με  α/α  συστ.  ΕΣΗΔΗΣ:  172945 για  τo  Υποέργο  3:  Προμήθεια  και
εγκατάσταση  συστημάτων  έξυπνης  πόλης  και  βιώσιμης  κινητικότητας  της  Πράξης:  Ανοικτό
Κέντρο  Εμπορίου  Δήμου  Τρικκαίων  του  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και
Καινοτομία 2014-2020».

Στα Τρίκαλα σήμερα την 31/10/2022,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα δια
περιφοράς  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Τρικκαίων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό
πρωτοκόλλου 51831 - 31/10/2022έγγραφη πρόσκληση της 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, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη (9):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεστά Σοφία(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Βαβύλης Στέφανος(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. Σακκάς Νικόλαος(ΜΕΛΟΣ)
4. Λάππας Μιχαήλ(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 Βασιλική Χαλιμούρδα,  υπάλληλος  του Δήμου,  για  την
τήρηση των πρακτικών.
          Πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα το κατεπείγον αυτής καθώς και του
θέματος με τίτλο «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην διαγωνιστική
ηλεκτρονική  διαδικασία    με  α/α  συστ.  ΕΣΗΔΗΣ:  172945 για  τo  Υποέργο  3:  Προμήθεια  και
εγκατάσταση  συστημάτων  έξυπνης  πόλης  και  βιώσιμης  κινητικότητας  της  Πράξης:  Ανοικτό
Κέντρο  Εμπορίου  Δήμου  Τρικκαίων  του  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και
Καινοτομία  2014-2020»,  επειδή  κρίθηκε  αναγκαία  η  λήψη  απόφασης  άμεσα  για  τους  λόγους  που
αναγράφονται στην κάτωθι εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1o θέμα ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ  :    Παράταση  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στην  διαγωνιστική  ηλεκτρονική
διαδικασία   με α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 172945 για τo Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο 72  παρ.1ε  του  Ν.3852/2010:  «[1.  Η  οικονομική  επιτροπή  …  ]
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. […]» 

ΑΔΑ: ΨΒΘΔΩΗ9-Η93



Σε  συνέχεια  των  διευκρινίσεων που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  ανοικτής   ηλεκτρονικής
διαγωνιστικής  διαδικασίας  άνω  των  ορίων του  Υποέργου  3:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστημάτων
έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,  και της μη παροχής αυτών λόγω
της αργίας της Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίο και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών τουλάχιστον έξι (6) ημέρες  πριν της
καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού (4/11/2022)  σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης

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

Παρατείνει  την  καταληκτική  ημερομηνία  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  από  4/11/2022  ώρα  15:00  στις
18/11/2022 ώρα 15:00.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την αποδοχή
της προαναφερόμενης εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση
του αρμόδιου τμήματος, την πρόταση της Προέδρου της 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

Την  παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στην  διαγωνιστική  ηλεκτρονική
διαδικασία   με α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 172945 για τo Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» έως τις 18/11/2022 ώρα 15:00.

Επί της συγκεκριμένης απόφασης ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κος Στέφανος Βαβύλης δήλωσε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 727/2022.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Τρίκαλα 31/10/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΨΒΘΔΩΗ9-Η93
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