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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:76608/14-12-2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής 
της 46ης (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης 

 
Ημερομηνία επίδοσης της 75330 

πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 10/12/2021 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 14 Δεκεμβρίου 2021 
 

Αριθ. απόφασης :  589 
Περίληψη απόφασης : 
«Έγκριση ή μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών  καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ >> 
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Σταθούλης Σπυρίδων            Πρόεδρος 
 2) Νικολαράκος Ιωάννης          Τακτικό Μέλος 
 3) Σαγρής Παναγιώτης        Τακτικό Μέλος 
 4) Παπαδόπουλος Μιχαήλ  Τακτικό Μέλος 
 5) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 
 6) Γώγου Μαρία                        Τακτικό Μέλος 
 7) Μπούρας Βασίλειος             Τακτικό Μέλος 
 8) Μπόγδανος Σπυρίδων       Αναπληρωματικό Μέλος 
 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 320/2019 
Απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη 
εκλέχτηκαν σύμφωνα με την 280/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα οκτώ (8) μέλη 
 
Οι κ.κ. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, Καραμέρος Γεώργιος δεν 
προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
 
Αριθ. Θέματος : 11 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται 
στην με αριθμ. πρωτ. 74926/2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής: 
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Με τη με αριθμ. 526/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

248.000,00€ (συμπερ/μένου ΦΠΑ 24%). 

Βάσει αυτής εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 71793/01-12-2021 διακήρυξη 

Δημάρχου. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με βάση  τα παραπάνω 

ορίστηκε η 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

15:00 μ.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση τέσσερις  (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 

την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Με το με αρ. πρωτ. 43492/2021 έγγραφό της , η Δ/νση Διαχείρισης 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ  ενημέρωσε ότι «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, 

ενημέρωσε ότι «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». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1. της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 

 «7. 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 διαστήμα-

τος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 

όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική 

δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.». 

 

 

Παρακαλούμε για  την  λήψη  σχετικής  απόφασης, περί έγκρισης ή μη : 

 

α) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας με νέα καταληκτική την 

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00, καθώς και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

δηλαδή την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», 

Σημειώνεται ότι τα χρονικά διαστήματα ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής 

και των οικονομικών προσφορών πρέπει να προσαρμοστούν  ανάλογα από 

τους προσφέροντες  σύμφωνα με την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ 
των μελών της,  με ψήφους  (6) υπέρ, δύο (2) κατά των κ.κ. Μπούρα 
Βασίλειου, Μπόγδανου Σπυρίδωνα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Εγκρίνει για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας με νέα καταληκτική 
την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00, καθώς και της ημερομηνίας 
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
δηλαδή την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». 

 

Σημειώνεται ότι τα χρονικά διαστήματα ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής 

και των οικονομικών προσφορών πρέπει να προσαρμοστούν  ανάλογα από 

τους προσφέροντες  σύμφωνα με την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 

 

Εκδόθηκε η με αριθμό 589/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 1.Νικολαράκος Ιωάννης 

2.Σαγρής Παναγιώτης 
3.Παπαδόπουλος Μιχαήλ 
4.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη 
5.Γώγου Μαρία 
6.Μπούρας Βασίλειος 
7.Μπόγδανος Σπυρίδων 
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