
Αξηζκ. Απόθαζεο 589/2021                       ΑΠΟΠΑΜΑ 
                                           Σεο κε αξηζκ. 54/15-12-2021 

                                                                          Σαθηηθήο  ζπλεδξίαζεο  
                                                                        ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                                     

                                                                                          Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ 
 
ΘΔΜΑ: Μεηάζεζε  ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ηεο 
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο γηα ηνλ δηαγωληζκό κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα  
Μεραλεκάηωλ – νρεκάηωλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  
Γίνπ – Οιύκπνπ» 
 
ην Ληηόρσξν ζήκεξα, 15 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα 
ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ, ζπλήιζε ζε έθηαθηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ, ύζηεξα από ηελ αξηζκ.20037/14.12.2021 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  πνπ επηδόζεθε λόκηκα  ζηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
75 ηνπ Ν. 3852/10.  
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ, 
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε :  
   
ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
                                          
1 - Δπάγγεινο Γεξνιηόιηνο.                                -  Πέηξνο Κηάθαο 
2.- Νηθόιανο Λακπνλίθνο                                    
3.- Ισάλλεο Πνύιηνο 
4.- Κσλζηαληίλνο Κνπξηάηεο 
5.- Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
6.- Γεκήηξηνο Παηζηαξίθαο 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ.  Γόηζηνπ Αξεηή 
   
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έθαλε γλσζηό όηη ε 
ζπλεδξίαζε απηή θξίζεθε αλαγθαία θαη θαηεπείγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην 
παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζεί ε ζρεηηθή απόθαζε ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο πνπ πξνθύπηεη από ην γεγνλόο από ην  ππ΄ αξηζκ. 43492 ΔΞ 2021/08-12-
2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα 
ππάξμεη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο γηα 
ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15-12-2021 κέρξη θαη 21-12-2021 θαη ώξα 8.00 π.κ. θαη σο εθ 
ηνύηνπ δελ ζα είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ θαη 
Αλαζεηόλησλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. Γηα ην ιόγν απηό, νη 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη νη Αλαζέηνληεο Φνξείο ηεο ρώξαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 
παξνύζα αλαθνίλσζε, ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ Τπνπξγηθή 
Απόθαζε 64233/(ΦΔΚ 2453/Β'/09.06.2021), ζα πξέπεη, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπο, 
λα ξπζκίζνπλ ηα ηεο ζπλέρεηαο ησλ δηαγσληζκώλ, ζηνπο νπνίνπο θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο είρε 
θαζνξηζζεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ, πξνζεζκία γηα ηελ 
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, ππνβνιή ελζηάζεσλ ή πξνδηθαζηηθώλ 
πξνζθπγώλ, ππνβνιή δηεπθξηλίζεσλ, δηελέξγεηα απνζθξαγίζεσλ πξνζθνξώλ θιπ. 
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην κε αξ. πξση.20030 /14-12-2021 
ζρέδην εηζήγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,  όπνπ 
αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 
 

ΑΔΑ: 6083Ω9Δ-39Ο



« Έρνληαο ππόςε :  
1) Σελ ππ. αξηζ. 547/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Έγθξηζε ηεο ππ’ 
αξ. 36/2021 κειέηεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο: 
Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  
Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ» κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ΄ αξηζκ. 36/2021 κειέηε θαη 
απνθαζίζηεθε ε  απνζύλδεζε ηνπ τμήματος 7 της μελέτης  σσνολικού προϋπολογισμού 
24.800,00€ κε ην ΦΠΑ από ηνλ ζπλνιηθό δηαγσληζκό δηόηη δελ ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
657.968,80€  θαη  ηελ αλάζεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016   

2) Σελ ππ. αξηζ. 548/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Έγθξηζε ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ» , θαηαξηηζκόο ησλ 
όξσλ ηνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζή ηεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη επηηξνπήο γλσκνδόηεζεο επί ηπρόλ ελζηάζεσλ», θαηαξηηζκόο ησλ όξσλ 
ηνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζή ηεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη επηηξνπήο γλσκνδόηεζεο επί ηπρόλ ελζηάζεσλ 

3) Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 550/18078/15-11-2021 δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ κε ζέκα 
«Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  
Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ» κε ηελ νπνία νξίζζεθε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ ε 19ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 23.00 θαη εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
απνζθξάγηζεο ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ε  23ε 
Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 08.30  

4) Σν γεγνλόο όηη ε αλσηέξσ δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ ιακβάλνληαο ηνλ 
ΑΓΑΜ  21PROC009557148 

5) Σν γεγνλόο όηη ε αλσηέξσ δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΔΗΓΗ ιακβάλνληαο ηνπο 
παξαθάησ ζπζηεκηθνύο αξηζκνύο : ΣΜΗΜΑ 1 - Α.Α.. ΔΗΓΗ 141427, ΣΜΗΜΑ 2 - 
Α.Α.. ΔΗΓΗ 141428, ΣΜΗΜΑ 3 - Α.Α.. ΔΗΓΗ 141429, ΣΜΗΜΑ 4 - Α.Α.. 
ΔΗΓΗ 141430, ΣΜΗΜΑ 5 - Α.Α.. ΔΗΓΗ 141431 θαη ΣΜΗΜΑ 6 - Α.Α.. ΔΗΓΗ 
141432.  

6) Σν γεγνλόο όηη ε αλσηέξσ δηαθήξπμε ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηελ  ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΔΚΓΟΔΩΝ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ  ΔΝΩΗ  ζηηο 15-11-2021 θαη έιαβε ηνλ θάησζη 
πξνζσξηλό αξηζκό αλαθνξάο:  ENOTICES-diouolympou/2021-157642 
 
7) Σν ππ΄ αξηζκ. 43492 ΔΞ 2021/08-12-2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα ππάξρεη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15-12-
2021 κέρξη θαη 21-12-2021 θαη ώξα 8.00 π.κ.  
  
8) Σν γεγνλόο όηη ζην αλσηέξσ έγγξαθν κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη «…………..Λόγσ 
ηεο δηαθνπήο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ελ ιόγσ ππνζπζηήκαηνο θαηά ην αλσηέξσ 
αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, δελ ζα είλαη δπλαηή ε δηεμαγωγή ηωλ ειεθηξνληθώλ 
δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ηωλ 
Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ θαη Αλαζεηόληωλ Φνξέωλ κέζω ηνπ ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο. 
Γηα ην ιόγν απηό, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη νη Αλαζέηνληεο Φνξείο ηεο ρώξαο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 64233/(ΦΔΚ 2453/Β'/09.06.2021), ζα πξέπεη, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπο, λα ξπζκίζνπλ ηα ηεο ζπλέρεηαο ησλ δηαγσληζκώλ, ζηνπο 
νπνίνπο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο είρε θαζνξηζζεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ, πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, ππνβνιή 
ελζηάζεσλ ή πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ππνβνιή δηεπθξηλίζεσλ, δηελέξγεηα 
απνζθξαγίζεσλ πξνζθνξώλ θιπ………..» 

ΑΔΑ: 6083Ω9Δ-39Ο



 
9) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  37 ηνπ Ν. 4412/2016 όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη …..  
«4.ε πεξηπηώζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ε νπνία νθείιεηαη ζε 
γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη άκεζα όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
θπξίσο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ θαη 
ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, όπσο ηδίσο ε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ε 
δεκνζίεπζή ηεο. Η αλσηέξσ αδπλακία πηζηνπνηείηαη, γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ, από ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη 
Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Τπνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ζπλέρηζεο θαη 
δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο…….» 
 
10) Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 64233/9-6-2021 (ΦΔΚ 2453/9-6-
2021).  

Εισηγούμαστε  
προς την Οικονομική Επιτροπή  

 
        Να νξηζζεί λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 
ηνπ  Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ»,   ε 29ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 23.00 θαη λέα εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά», ε   4ε Ιαλνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 11.30  
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη όξνη ηεο ππ΄ αξηζκ. 550/18078/15-11-2021δηαθήξπμεο.» 

                                                                                                                            
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα γηα ηε ιήςε απόθαζεο. 

Σα κέιε ηεο Ο.Δ. αθνύ έιαβαλ ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010, ην ππ΄ αξηζκ. 43492 ΔΞ 2021/08-12-2021 
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  37 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
Απνθαζίδεη  νκόθωλα 

Α.-   Κξίλεη ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 
 
Β.-  Οξίδεη λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  
Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ»,   ηε 29ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 23.00 θαη λέα εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά», ηε   4ε Ιαλνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 11.30.  
Κατά τα λοιπά, ισσύοςν οι όποι τηρ ςπ΄ απιθμ. 550/18078/15-11-2021 διακήπςξηρ. 

 
Γ.- Κνηλνπνηεί ηελ απόθαζε απηή αξκνδίσο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.  

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 589/2021 

                         Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.  
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΗ 
Τπνγξαθή         ππνγξαθέο 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ληηόρωξν 15-12-2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
                                                 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 

ΑΔΑ: 6083Ω9Δ-39Ο



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
1.- Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2.- Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
3.- Σερληθή Τπεξεζία 
4.- Αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (ζρεη. 548/2021 ΑΟΔ) 
 

ΑΔΑ: 6083Ω9Δ-39Ο
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