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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 64
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13-12-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.:
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα,
Αντιδήμαρχο

Παιδείας,

Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική
Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό
Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.
Δ1α/ΓΠ. οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/4-12-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 13η
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36655/09-12-2021 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη
της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης»,
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
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εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης»,
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω
τηλεδιάσκεψης, πέντε ( 5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Πνευματικός

Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης, 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος
ημερήσιας διάταξης), 3)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου
θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Μελέτης Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 734η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης
«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης
προσφορών

του

δημόσιου

ανοικτού

κάτω

των

ορίων

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ
ΕΤΟΣ» με αρ. 36096/06-12-2021» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την
υπ’αριθμ. 60/686/2021 απόφαση αυτών, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
υπ’αριθμ.104/2021 μελέτης και ορίστηκε η με ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό
επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας.
Δυνάμει

αυτής

της

απόφασης

εκδόθηκε

η

υπ’αριθμ.πρωτ.

36096/06-12-2021

διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών στις 23-12-2021 και αποσφράγισης των προσφορών στις
28-12-2021 από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε
με την υπ’αριθμ.60/687/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
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Ακολούθως
ταχυδρομείου

ο
την

Πρόεδρος

θέτει

υπ’όψιν

των

υπ’αριθμ.πρωτ.36709/10-12-2021

μελών

μέσω

εισήγηση

ηλεκτρονικού

του

Τμήματος

Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία
έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και
αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού κάτω των ορίων
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΈΝΑ ΕΤΟΣ» με αρ. 36096/06-12-2021
Σχετικά:
1. Η αρ. 36096/06-12-2021 Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΈΝΑ ΕΤΟΣ» [21PROC009673848/06-12-2021]
2. Tο αρ.43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές
του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)
Έχοντας υπόψη:
1. την αρ. 60/686/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΞΑΩΛ7-6Θ0) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί κατάρτισης όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης και τεχνικών
προδιαγραφών, του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ”, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101.816,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
2. την αρ. 36096/06-12-2021 Διακήρυξη Δημάρχου, με την οποία ορίστηκαν:
• Η 23η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
• Η 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ως ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών
του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ”.
3. το αρ.43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη
15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να εκτελεστούν οι
απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής
του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud) την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ. Λόγω της διακοπής της
παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω
αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των
ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές
και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω
ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική
Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη
απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους
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οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή
διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ. Επίσης, συστήνεται
στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί
μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την
Παρασκευή 24.12.2021, καθώς στο διάστημα μη λειτουργίας του
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν
θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.
4. την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία «4. Σε
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται
σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα
απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την
υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω
αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη
συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον
τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
Εισηγούμαστε:

Α.

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ
ΕΤΟΣ”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και να υποβάλουν την
προσφορά τους στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ χωρίς
προβλήματα λόγω της προγραμματισμένης μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ προμηθειών
και υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ έως και
21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ.
Συγκεκριμένα:
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών προτείνεται:
• Η 31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται:
• Η 5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, παρατείνεται αντίστοιχα, κατά οχτώ (08) ημερολογιακές ημέρες, ο
χρόνος ισχύος των προσφορών (παρ. 2.4.5 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως
άνω διαδικασία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. 36096/06-12-2021 Διακήρυξης.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το αρ. 4121/30-07-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ [ΑΔΑ:
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ] με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων
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δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της
διακήρυξης», οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής
διαδικασίας (πχ μιας αλλαγής/μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης
υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), οφείλει να λάβει το σύνολο των
απαραίτητων δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν
υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μετά την
προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.
Β.
Β. Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, χειριστής του
διαγωνισμού Ε. Σαββανού) εξουσιοδοτείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών,
καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών
στον ηλεκτρονικό τόπο στο ΕΣΗΔΗΣ του εν λόγω διαγωνισμού πριν την Τετάρτη
15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ [ημερομηνία σε θέση εκτός λειτουργίας],
ήτοι την Τρίτη 14.12.2021.
Συνημμένα:Tο αρ.43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του
ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)».
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Σπυρίδων Πλατής
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας

υποβολής

προσφορών

του

ανοικτού

ηλεκτρονικού

μειοδοτικού

διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 προϋπολογισμού
μελέτης 101.818,76€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 104/2021), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, στην νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31η
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, και στην νέα καταληκτική
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : 5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00, λόγω της προγραμματισμένης μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ
προμηθειών και υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 15.12.2021 και ώρα 00:00:01
π.μ. έως και 21.12.2021 και ώρα 8.00 π.μ. και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
και να υποβάλουν την προσφορά τους στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ χωρίς προβλήματα.
Επίσης, ο Πρόεδρος εισηγείται η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών
και Υπηρεσιών, χειριστής του διαγωνισμού Ε. Σαββανού) να εξουσιοδοτηθεί όπως
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προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας υποβολής προσφορών, καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης των προσφορών στον ηλεκτρονικό τόπο στο ΕΣΗΔΗΣ του εν λόγω
διαγωνισμού πριν την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. [ημερομηνία σε θέση
εκτός λειτουργίας], ήτοι την Τρίτη 14.12.2021.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και
λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.36709/10-122021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, το υπ’αριθμ.43492 ΕΞ 2021/08-12-2021
έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση
του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)», την υπ’αριθμ.
104/2021 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει, του Ν.4782/2021, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και
ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και την
ημερομηνία
διαγωνισμού

αποσφράγισης
για

την

αυτών,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

του

ανοικτού

ηλεκτρονικού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

μειοδοτικού
ΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2021 προϋπολογισμού μελέτης 101.818,76€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης
104/2021), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στην νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών :
31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,
και στην νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών :
5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
λόγω της προγραμματισμένης μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ προμηθειών και υπηρεσιών
για το χρονικό διάστημα από 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως και 21.12.2021 και
ώρα 8.00 π.μ. και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και να υποβάλουν την προσφορά
τους στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ χωρίς προβλήματα.
Β- Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών και
Υπηρεσιών, χειριστής του διαγωνισμού Ε. Σαββανού) όπως προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής
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προσφορών, καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των
προσφορών στον ηλεκτρονικό τόπο στο ΕΣΗΔΗΣ του εν λόγω διαγωνισμού πριν την
Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. [ημερομηνία σε θέση εκτός
λειτουργίας], ήτοι την Τρίτη 14.12.2021.
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, παρατείνεται αντίστοιχα, κατά οχτώ (08) ημερολογιακές ημέρες, ο
χρόνος ισχύος των προσφορών (παρ. 2.4.5 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως
άνω διαδικασία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αριθμ.πρωτ.36096/06-12-2021 σχετικής
αναλυτικής Διακήρυξης.
Σύμφωνα

με

το

υπ’αριθμ.4121/30-07-2020

έγγραφο

της

ΕΑΑΔΗΣΥ

[ΑΔΑ:

ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ] με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της
διακήρυξης», οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής
διαδικασίας (πχ μιας αλλαγής/μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης
υποβολής

και

αποσφράγισης

προσφορών),

οφείλει

να

λάβει

το

σύνολο

των

απαραίτητων δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν
υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μετά την
προαναφερθείσα

αλλαγή

στην

ημερομηνία

υποβολής

πιθανόν

να

εκδηλώσουν

ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς
oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/734/2021.-
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