
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της  69
ης

  

 Τακτικής συνεδρίασης της                                                     

Οικονομικής Επιτροπής 

      του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022 

                                                                                      

                                                                                     Αριθ. Απόφασης    494  / 2022 

 

       ΠΕΡΙ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (01-12-2022 – ώρα 15:00) 

υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ.22392/25.10.2022 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια 

και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», 

συστημικός αριθμός 171329. 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 22-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε 

Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:24182/18-

11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ,  του άρθρου 77 του Ν.4555/18.   

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

3. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής  

4. Κούκουνας Αθανάσιος 

5. Δημητρόπουλος Νικόλαος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Κοτρώνης Γεώργιος 

2. Τσουκαλάς Κων/νος   

 

           Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η 

προϊστάμενη  του ΤΥΠΟ η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. 

     

           Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία  5  

μελών σε σύνολο 7  μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το  3
ο
 θέμα εκτός  

ημερήσιας διάταξης  «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (01-12-2022 – ώρα 

15:00) υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. 22392/25.10.2022 διακήρυξης με τίτλο 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας», συστημικός αριθμός 171329 » και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον 

λόγω ημερομηνιών καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

 

Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον  του θέματος. 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 21/11/2022 εισήγηση της 

Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (01-12-2022 – ώρα 15:00) 

υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. 22392/25.10.2022 διακήρυξης με τίτλο 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας», συστημικός αριθμός 171329 
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«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 
Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει 
τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με 
την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 
ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των 
πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016» 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 199/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  η 

διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

«έξυπνης πόλης» και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», η έγκριση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και ο καθορισμός των όρων 

Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

Σε συνέχεια αυτής εκδόθηκε η αριθ. 22392/25.10.2020 διακήρυξη του διαγωνισμού 

(22PROC011513232) που δημοσιεύτηκε νομίμως ως ορίζεται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 ως εξής: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας 

καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 01η Δεκεμβρίου 2022.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης προβλέπεται ότι: 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 60 Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

3. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν 

τις προθεσμίες. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24405/22.11.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, όπου λόγω πολλών 

ερωτημάτων οικονομικών φορέων σε συνδυασμό με την ημερομηνία εισαγωγής τους 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ,  καθίσταται αδύνατη η απάντησή τους 

σύμφωνα με το 2.1.3 άρθρο της διακήρυξης,  προτείνει στη Οικονομική Επιτροπή την 

παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως και 16/12/2022 και ώρα 15.00. 

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση παράτασης 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διεθνή 

διαγωνισμό για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης» και 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας με συστημικό αριθμό 171329, έως και 16 

Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20 

Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00π.μ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, κι αφού λάβει υπόψη της  

 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2022 και ειδικότερα το άρθρο 60. 

2) Την υπ’ αριθ. 22392/25.10.2022 διακήρυξη. 

3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24405/22.11.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, που 

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας προσφορών. 

 

κ α λ ε ί τ α ι   Ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

            Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την  

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας με συστημικό αριθμό 171329, έως και 16 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 και 

με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00π.μ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της 

τα παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος. 

2. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την  

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας με συστημικό αριθμό 171329, έως και 16 Δεκεμβρίου 

και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20 Δεκεμβρίου 

2022 και ώρα 10.00π.μ. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό     494 / 2022. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

Υπογραφή                   Υπογραφή        Υπογραφές 
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Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  23-11-2022 

 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

 

 

 

   Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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