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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:79363/10-10-2022  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής  

της 36/2022 με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  
 

Ημερομηνία Επίδοσης της 77304 
πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 03-10-2022 

  
Ημερομηνία συνεδρίασης: 07 Οκτωβρίου 2022 

Αριθμ. απόφασης: 531/2022 
 
Περίληψη απόφασης: 

«Έγκριση ή μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».  
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι κ.κ.:  
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Σταθούλης  Σπυρίδων 
Κατσιγιάννης  Επαμεινώνδας 
Νικολαράκος  Ιωάννης 
Βλάχου - Σταματάκη  Ελένη 
Παπαδόπουλος  Μιχαήλ 
Λέκκα  Φανή 
Μπόγδανος  Σπυρίδων 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 14/2022 
Aπόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη της 
εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση του 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 (7) μέλη 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ  Σαγρής Παναγιώτης, 
Μπούρας Βασίλειος αν και νόμιμα εκλήθησαν.  
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Αρίθμ. Θέματος:  4   
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται στην 
υπ' αριθμ. πρωτ. 77417 /03-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
της  Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής:   
   

Προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συντάχθηκε και 

διαβιβάσθηκε στο Τμήμα Προμηθειών, την 05η Αυγούστου 2022, η με αριθμό 
πρωτ. 63707/05.08.2022 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και 
Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 
καθώς και το σχετικό σχέδιο όρων διακήρυξης. 

Αναλυτικά όλες οι προμήθειες περιγράφονται στην ανωτέρω μελέτη, η 
οποία και επισυνάπτεται στη παρούσα εισήγηση, ενώ ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 99.572,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους του Δήμου. 

  

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 η 
παρακάτω πίστωση: 

AA Κωδικός Πίστωση (€) Τίτλος 
1 30-6662.002 100.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

   

Με τη με αριθμό 447/18.08.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αμαρουσίου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές – μελέτη της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», η επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 
όπως και του κριτηρίου ανάθεσης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης . 

Με τη με αριθμό 510/27.09.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αμαρουσίου ματαιώθηκε η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», διότι η διαδικασία απέβη άγονη 
λόγω μη υποβολής προσφορών, και εγκρίθηκε η επανάληψή του με τους ίδιους 
όρους.. 
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Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 173158) θα 
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ. 

  

Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Τμήμα Διαχείρισης και 
Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , στο με αρ. πρωτ. 38837 ΕΞ 
2022/29.09.2022 έγγραφό της αναφέρει: 

«…….ΘΕΜΑ: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022» 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με 
χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – 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 Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 
18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της 
βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική 
λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ. 

Λόγω της διακοπής 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, η αναζήτηση ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και η εγγραφή νέων 
χρηστών. 

  

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 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα 
πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των 

ΑΔΑ: 6ΒΓΠΩΨ9-ΜΔ2



4 

διαγωνισμών, στους 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 τις ηλεκτρονικές διαγωνιστικές διαδικασίες για τις 
οποίες έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής χρονικά πολύ 
κοντά στην ημερομηνία επαναλειτουργίας του υποσυστήματος, καθώς στο 
διάστημα μη λειτουργίας του οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης ή/και δεν θα είναι εφικτό να προετοιμάζουν 
τις ηλεκτρονικές προσφορές τους, ενώ γενικότερα θα πρέπει να τηρούνται οι 
προβλεπόμενοι κανόνες δημοσιότητας……………..» 

   

    Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  

1. της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 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 διαστήματος 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 καταληκτική ημερομηνίας με νέα καταληκτική την Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης 
των προσφορών τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 11:00 
π.μ. του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  
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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,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης, την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας με νέα καταληκτική 
την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. καθώς και της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες  μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 03 
Νοεμβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ. του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

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 531/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

 

 

AA Κ.Α. Τίτλος Ποσό (€) 
1 30-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

99.572,00 
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Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται: 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                   

ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας  
2. Νικολαράκος Ιωάννης  
3. Βλάχου - Σταματάκη Ελένη  
4. Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
5. Λέκκα Φανή  
6. Μπόγδανος Σπυρίδων  
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