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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.19/2019   

υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ θλεκτρονικών 
προςφορών και μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ (θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ προςφορών) που ορίηει θ υπ αρ. πρωτ. 47183/11951/29.07.2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC005360174) Διακιρυξθ του Διμου Ιωαννιτών και αφορά ςτθν 
Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Ηλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου για τθν 
προμικεια με τίτλο: «Προμικεια φωτιςτικών ςωμάτων τεχνολογίασ LED», 
προχπολογιςμοφ 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α.» με ςυςτθμικό αρικμό ΕΗΔΗ 77238. 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 376/2019 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 23-08-2019, θμζρα Παραςκευι και ώρα 11:00 
ςυνιλκε θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα 
από τθν αρικ.πρωτ.:οικ.51684/4324/22-08-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (5) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων 
2. Γιϊτθ Γεωργία     2. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ 
3. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ    3. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
4. Νάςτοσ Δθμιτριοσ    4. Λιόντοσ Ιωάννθσ 
5. Δοβανάσ Ελευκζριοσ     
 
 τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου  Βαςίλθσ καμνζλοσ  
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
     Πριν τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Πρόεδροσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ ενθμζρωςε τα μζλθ ότι θ παροφςα ζκτακτθ 
ςυνεδρίαςθ ζχει κατεπείγοντα χαρακτιρα λόγω φπαρξθσ επαρκϊν και βαςικϊν 
αιτθμάτων των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων για παράταςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ παραλαβισ προςφορϊν. 

    Η πρόταςθ του Προζδρου υπερψθφίςτθκε από τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
θ οποία εγκρίνει το κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και των κεμάτων. 
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          Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν  
Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
     Κφριοι φμβουλοι, 
     Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν με τθν  υπ. αρ. πρωτ. 47183/11951/29.07.2019 διακιρυξθ, 
προκιρυξε τθ Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Ηλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου 
για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED», 
προχπολογιςμοφ 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α., μζςω ΕΗΔΗ, με ςυςτθμικό αρικμό 
77238. τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ κατατζκθκαν τρία αιτιματα και πιο 
ςυγκεκριμζνα: 
 α) Σο από 08.08.2019 θλεκτρονικό μινυμα και ςυγκεκριμζνα αναφορικά με το 
από 08.08.2019 αίτθμα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα ΣΗΡΙΞΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, β) το από 12.08.2019 θλεκτρονικό μινυμα και πιο ςυγκεκριμζνα 
αναφορικά με το από 09.08.2019 αίτθμα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα 
ENACT A.E. και γ) το από 12.08.2019 θλεκτρονικό μινυμα και ςυγκεκριμζνα 
αναφορικά με το από 09.08.2019 αίτθμα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα 
MEDESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.. 
Σα παραπάνω αιτιματα αφοροφν ςε παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
παραλαβισ των προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ του κζματοσ.  
Με βάςθ το ότι ο αρικμόσ των ζωσ ςιμερα αιτθμάτων (3) κρίνεται επαρκισ και των 
βαςικϊν αιτιάςεων που επικαλοφνται οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (κερινι 
περίοδοσ Αυγοφςτου και υψθλζσ απαιτιςεισ προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςτο 
διαγωνιςμό), κεωροφμε ότι δφναται να χορθγθκεί εφλογθ παράταςθ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν για τθν καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορϊν που ορίηει θ 
Διακιρυξθ. 
Η παράταςθ των (15) θμερϊν κεωρείται εφλογθ ςε ςχζςθ με τον αρχικό χρόνο 
δθμοςίευςθσ και κα ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν ςυμμετοχι.  
Για τθν χοριγθςθ τθσ εν λόγω παράταςθσ απαιτείται απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, εντόσ ενόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ (π.χ. 7 θμερϊν) προ τθσ λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ, περί αποδοχισ ι απόρριψθσ του αιτιματοσ και ςε περίπτωςθ 
αποδοχισ, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί οριςμόσ του χρόνου παράταςθσ. 

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ 
τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2019. 
5. Σθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ  υποβολισ θλεκτρονικών  
προςφορών τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 47183/11951/29.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005360174) 
Διακιρυξθσ του Διμου Ιωαννιτϊν και αφορά ςτθν Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, 
Ηλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια 
φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED», προχπολογιςμοφ 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α., 
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μζχρι και τθ Δευτζρα 16/09/2019 και ώρα 15:00, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται 
ςτο ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ και ςτθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικών Τπθρεςιών. 
 
2. Σθν μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ (θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
προςφορών) του διαγωνιςμοφ, μετά τθν νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορών, ιτοι για τθν Παραςκευι 20/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. 
 
3. Κατά τα λοιπά οι όροι τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 47183/11951/29.07.2019 Διακιρυξθσ 
(ΑΔΑΜ: 19PROC005360174) του Διμου Ιωαννιτών ιςχφουν ωσ ζχουν. 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για λόγουσ 

νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 
118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την επίδοςη 
τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Η  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 376/2019. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
       Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  
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