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Θ Ε Μ Α  1ο Μοναδικό : Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του 
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τεχνητού
  χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 18η   του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα 
της εβδομάδος   Παρασκευή και ώρα 14:30  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 16611/18-08-2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  
επτά (7), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5. Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 6. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Δόσχορης Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς : Ουδείς.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε την 
Οικονομική Επιτροπή ότι συνεδριάζει έκτακτα για συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ‘’Παράταση 
προθεσμίας ηλεκτρονικού δαγωνισμού προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για 
το γήπεδο Περαχώρας’’ καθότι δεν παρασχέθηκαν έγκαιρα οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σε αιτούντα ενδιαφερόμενο.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα εξής :

1.Το υπ΄αριθμ. 2.1.3. άρθρο της με αριθμ. πρωτ. 14167/12-07-2017 
διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο  η  αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει 
την προθεσμία παραλαβής των προσφορών  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους,  
στην περίπτωση που ζητήθηκαν και δεν τους παρασχέθηκαν εντός της 
προβλεπόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας.



2.Το από 18-08-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Επιτροπής 
διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών με το οποίο ζητείται  να ληφθεί 
απόφαση για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το 
γήπεδο της Περαχώρας (αρ. μελ. 27/2017) βάσει του προαναφερόμενου 
άρθρου της διακήρυξης, έως 30-08-2017, καθότι τα από 09 και 11-08-2017 
υποβληθέντα ηλεκτρονικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τον 
ενδιαφερόμενο Παπανδρέου Φώτιο του Ιωάννη δεν απαντήθηκαν για τους 
λόγους που αναφέρονται σ΄αυτό.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω μετά από 
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο 
της Περαχώρας (αρ. μελ. 27/2017) έως την 30 – 08 – 2017 σύμφωνα με το 
υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   235/2017

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Γεωργίου Χαράλαμπος

3.Νικολάου Σωτήριος
     Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Παπαθανασίου Αθανάσιος

` 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος

6.Δόσχορης Κων/νος


