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Αριθ.Αποφ. 351 /2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 27/2021 της συνεδρίασης  ΕΚΤΑΚΤΗ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις 

υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους 

 
ΘΕΜΑ 1Ο ημερήσιας: «Εκ νέου ετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών για τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο: «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων 
του Δήμου Ζαγορίου» με συστημικό αριθμό 145229» 

Στους Ασπραγγέλους και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, 22 Δεκεμβρίου,  ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 11:00 έως 14:00 συνήλθε σε έκτακτη  (δια περιφοράς) συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Ζαγορίου,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 9851/21-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.     
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6)  μέλη: 

 
Δημοτικοί Σύμβουλοι 

α/α Παρόντες Ιδιότητα Απόντες 
1 Σουκουβέλος Γεώργιος Πρόεδρος   
2 Ρούσκας Παναγιώτης    
3 Γκρουϊδης Ανδρέας    
4 Κίτσιος Ηλίας    
5 Τσαπάρης Ιωάννης    
6 Κούλας Κων/νος    
7 Ζαρκάδας Ελευθέριος    

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μπιζμπέλη Αγνή 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο κ. Μπαμπασίκας Κων/νος, Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Ζαγορίου. 
 

Συζήτηση επί του   1ου θέματος ημερήσιας διάταξης 
         Με βάση την ανακοίνωση ΥΨηδ 20/12/2021 Α.Π.: 44994 ΕΞ 2021  το υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μεταθέτει την έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στις υποδομές του ενιαάιου 
κυβερνητικού νέφους για την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 08.00  

       Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.4 του Ν.4412/16 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 
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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. 

      Σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.3 καιτο άρθρο 121 παρ.5 : 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…….. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών  

      Με το δεδομένο ότι  η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ  στις 
30/11/2021 και με βάση το άρθρο 121 του Ν.4412/16 παρ.1  « Στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: 
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. …………….» η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν αυτή στις 
16/12/2021 και ώρα 10.00π.μ  

    Με το δεδομένο της ανωτέρω τεχνικής αδυναμίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες θα πρέπει να μετατεθεί εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  προσφορών από 22/12/2021 και ώρα 15.00 στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 23.00 (άρθρο 1.5 της διακήρυξης) και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  
από 27/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στις  04/01/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 
10.00π.μ 

  Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση του, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 
22/12/2021 και ώρα 15.00 στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.00 (άρθρο 1.5 της 
διακήρυξης) και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  από 27/12/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στις  04/01/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00π.μγια τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 

Η μετάθεση αφορά  τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο : «Συλλογή και 
μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζαγορίου» με συστημικό αριθμό 145229. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  351/2021. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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