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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 829 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.64 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης 

προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης , 

προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων 

προσφορών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο 

ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ".» 

 

 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 14η    Δεκεμβρίου   του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την 39.060/10-12-2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η 

οποία έγινε σύμφωνα με: 

 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) , όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77,  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 

τεύχος Α').   

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/03-12-

2021  (ΦΕΚ  Β’ 5673  ) 

 

 

Ήταν  δε παρόντες : 

O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   4) 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  7) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  8) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

  

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ :  
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 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -9-  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμιών 

υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης , προδικαστικών 

προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών, 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , 

λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ"», δίνει το λόγο 

στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου, 

Προμηθειών και Αποθήκης, κ. Κυρτσίδη Αργύρη, ο οποίος λέγει τα εξής: 

 

        “Κύριοι  Σύμβουλοι, 
Ι.  

Στις 08.12.2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του e-procurement.gov.gr  

http://www.eprocurement.gov.gr η παρακάτω ανακοίνωση με  Α.Πρωτ: 43492 ΕΞ 

2021/08.12.2021 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης , Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:  

“Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης για την 

«Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του ενιαίου κυβερνητικού νέφους – Μετάπτωση, 

Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία 

για δύο (2) χρόνια» 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 (G-Cloud) την Τρίτη 

21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ”…………………………..  επίσης συστήνεται στις 

Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας , να ληφθεί 

μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί 

καταληκτική ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών έως 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………  για το λόγο 

αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας , λαμβάνοντας 

υπόψη την παρούσα ανακοίνωση , την παρ 4 του άρθρου 37 του ν 4412/2016 , θα 

πρέπει με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των 

διαγωνισμών , στους οποίους κατά το διάστημα μη λειτουργίας του εσηδης 

προμήθειες και υπηρεσίες είχε καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορώ,ν δικαιολογητικών κατακύρωσης , προδικαστικών 

προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών κλπ  ». 

ΙΙ. 

Ο Δήμος Αλεξ/πολης έχει αναρτημένους στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ τους 

παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς:  

http://www.eprocurement.gov.gr/
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 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπων αναλωσίμων παντοπωλείου για 

τις ανάγκες του Δήμου Αλεξ/πολης και των νομικών του προσώπων για τα 

έτη 2022 και 2023 , προϋπολογισμού μελέτης : 989.654,54€ με το ΦΠΑ , 

με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ : 144232 , με καταληκτική ημερομηνία 

των προσφορών την 17η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την 22α Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ 

 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού , 

προϋπολογισμού μελέτης : 657.807,60€ με το ΦΠΑ με συστημικό αριθμό 

στο ΕΣΗΔΗΣ : 139727 , με καταληκτική ημερομηνία των προσφορών την 

15η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών την 20η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ 

 

 

ΙΙΙ. 

 

Μετά την ανακοίνωση με  Α.Πρωτ: 43492 ΕΞ 2021/08.12.2021 της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης , και για την 

ορθή ρύθμιση της συνέχειας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου 

Αλεξ/πολης , 

 

 εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή  

 

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας 

αποσφραγίσεων προσφορών, αναρτηθέντων  ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπων αναλωσίμων παντοπωλείου για 

τις ανάγκες του Δήμου Αλεξ/πολης και των νομικών του προσώπων για τα 

έτη 2022 και 2023 , προϋπολογισμού μελέτης : 989.654,54€ με το ΦΠΑ , 

με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ : 144232 , με καταληκτική ημερομηνία 

των προσφορών την 30η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την 5η Γενάρη 2022 και ώρα 12.00μμ 

 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού , 

προϋπολογισμού μελέτης : 657.807,60€ με το ΦΠΑ με συστημικό αριθμό 

στο ΕΣΗΔΗΣ : 139727 , με καταληκτική ημερομηνία των προσφορών την 

30η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών την 5η Γενάρη 2022 και ώρα 12.00μμ 

 Για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2021» και «Σίτιση Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης 

σχολ ετών 2021-2022 και 2022-2023» με συστημικούς αριθμούς στο 

ΕΣΗΔΗΣ : 141408 και 141660 αντίστοιχα, την παράταση των χρονικών 

διαστημάτων άσκησης προδικαστικών προσφυγών από την κοινοποίηση 

στους οικονομικούς φορείς των ΑΟΕ 788/2021 και 771/2021 αντίστοιχα, 

έως τη συμπλήρωση του χρόνου άσκησης προδικαστικών προσφυγών μετά 

τη θέση και πάλι σε λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προμήθειες και 

υπηρεσίες .” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζαν οι 

κ.κ. Λαμπάκης Ευάγγ., και Γερακόπουλος Χρ.,   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας 

αποσφραγίσεων προσφορών, αναρτηθέντων  ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπων αναλωσίμων παντοπωλείου για 

τις ανάγκες του Δήμου Αλεξ/πολης και των νομικών του προσώπων για τα 

έτη 2022 και 2023 , προϋπολογισμού μελέτης : 989.654,54€ με το ΦΠΑ , 

με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ : 144232 , με καταληκτική ημερομηνία 

των προσφορών την 30η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την 5η Γενάρη 2022 και ώρα 12.00μμ 

 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού , 

προϋπολογισμού μελέτης : 657.807,60€ με το ΦΠΑ με συστημικό αριθμό 

στο ΕΣΗΔΗΣ : 139727 , με καταληκτική ημερομηνία των προσφορών την 

30η Δεκέμβρη 2021 και ώρα 12.00μμ και ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών την 5η Γενάρη 2022 και ώρα 12.00μμ 

 Για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2021» και «Σίτιση Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης 

σχολ ετών 2021-2022 και 2022-2023» με συστημικούς αριθμούς στο 

ΕΣΗΔΗΣ : 141408 και 141660 αντίστοιχα, την παράταση των χρονικών 

διαστημάτων άσκησης προδικαστικών προσφυγών από την κοινοποίηση 

στους οικονομικούς φορείς των ΑΟΕ 788/2021 και 771/2021 αντίστοιχα, 

έως τη συμπλήρωση του χρόνου άσκησης προδικαστικών προσφυγών μετά 

τη θέση και πάλι σε λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προμήθειες και 

υπηρεσίες . 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                              1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                              2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                              3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                              4) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

                                                              5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                              6) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

       

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  
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