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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

    Από το 28ο/2022 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 
           Θέμα 1Ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣ. ΔΙΑΤΑΞ.: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού     
                                                      για την Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     
                                                      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ». 

 
     Στον Γαλατά, σήμερα την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, του έτους 2022 και ώρα 09:00, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4583/05-09-2022 Πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, 
σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

 
      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή από τα επτά (7) μέλη, παρόντα ήταν τα πέντε (5) μέλη, ως κάτωθι: 

                  
                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

  

1. Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης (Πρόεδρος) 
2. Μαρία Μέλλου 
3. Αναστασία Μάγειρα 
4. Κωνσταντίνος Λίτσας 
5. Σωτήριος Σούχλας 

1. Κωνσταντίνος Πατουλιάς 
2. Σάββας Αθανασίου 
 

                                    
 
 

                                          
                

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Ο.Ε., κ. Στυλιανή Σταματέλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου 
Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 
          Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το πρώτο (1Ο) θέμα της προ ημερησίας διάταξης 
με τίτλο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάθεση της 
Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. 
ΜΕΘΑΝΩΝ» και θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το κατεπείγον του θέματος, ως εξής: 

 

          Το παρόν θέμα εισάγεται σε εκτός ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, 
λόγω του κατεπείγοντος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση της εν λόγω Προμήθειας 
και πρέπει να μετατεθεί η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών και να τηρηθούν και οι σχετικές διατυπώσεις 
δημοσιότητας. 

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/22-07-2022 Διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, προκηρύχθηκε ανοικτός 
ηλεκτρονικός διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ». Ο εν λόγω Διαγωνισμός αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία έλαβε αριθμό 169345 και η ως άνω Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
22PROC010998361. 

 

Καταληκτική ημερομηνία του ως άνω Διαγωνισμού είχε ορισθεί η 29-8-2022 και ώρα 15:00, ενώ ημερομηνία 
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» είχε ορισθεί η 1-9-2022 και ώρα 
11:00 π.μ. 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α643/2022 Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., ανεστάλη η περαιτέρω πρόοδος της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και ορίσθηκε, ως κατάλληλο μέτρο, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών, σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά την πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία εξέτασης της υπό ΓΑΚ 1122/08-
08-2022 Προδικαστικής Προσφυγής (ημερ/νία εξέτασης 15-09-2022), ήτοι σε οποιονδήποτε χρόνο μετά την 5-10-2022. 

 

Κατόπιν της Απόφασης αυτής, θα πρέπει να αποφασιστεί η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του 
Διαγωνισμού την 10-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του 
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 14-
10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
 

 -  την εισήγηση του Προέδρου,  

- τον Ν. 4412/2016,  
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/22-07-2022 Διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ 22PROC010998361) και 
- την υπ’ αριθμ. Α643/2022 Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 
μετά από διαλογική συζήτηση,  
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Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

1. Την αποδοχή και έγκριση του θέματος ως κατεπείγοντος. 

 

2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/22-07-2022 Διακήρυξη του 
Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ 22PROC010998361), για την Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ» (αριθμός Διαγωνισμού 
στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 169345). 

 

3. Τον ορισμό: α) νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι την 10/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00 και β) νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ήτοι την 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  

 

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/22-07-2022 Διακήρυξης του Δήμου 
Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ 22PROC010998361), ενώ όλες οι υπόλοιπες προθεσμίες του Διαγωνισμού 
προσαρμόζονται με βάση τη νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. 

 

5.      Η παρούσα Απόφαση Ο.Ε. θα δημοσιευθεί στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

6. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, καθώς 

και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 254/2022. 

 

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 
           Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

  και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                         1. Μαρία Μέλλου                                             
Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης                                                              2. Αναστασία Μάγειρα 

   3. Κωνσταντίνος Λίτσας 
   4. Σωτήριος Σούχλας 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ 
 

 




