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Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση  3η)

                                                                                                                         
Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους

2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,  πραγματοποιήθηκε  Κατεπείγουσα

Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ΄  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών,  ύστερα  από  την  αριθμ.  03/20-01-2022 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της
Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3582/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».                

    Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:                      

1.  Μισιρλής  Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος  και  Πρόεδρος  της  Οικον.  Επιτροπής,  2.  Νυχτοπάτης
Γεώργιος,  Αντιπρόεδρος,  3.  Δεσποτίδης  Ιωάννης,  4.  Καρακολίδης  Παναγιώτης,  5.  Μητλιάγκα
Βαρβάρα,   6. Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος, 7.Χατζηδημητρίου Ιωάννης,  8.  Χράπας Παντελής,  9.
Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων  WEBEX, ήταν τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Δεσποτίδης Ιωάννης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης,  Μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο κ.  Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της
Οικον. Επιτροπής, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου
Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, πραγματοποίησε την  Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση, ύστερα
από  την  ομόφωνα  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της
Συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής.

                                                                                   
                                                                                            

  Α Π Ο Φ Α Σ Η   5  / 2022

                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Παράταση  καταληκτικών  ημερομηνιών  διαγωνισμών,  λόγω  δυσλειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ. 
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             Στην  παραπάνω  συνεδρίαση,  στο 1o  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  κ.
Αντιδήμαρχος  ως  Πρόεδρος της  Οικον.  Επιτροπής,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  την  με
αρ.πρωτ.1895/19-01-2022  εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,         

        Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1.  Της παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.
4635/2019  και  από το  άρθρο  117  του  Ν.  4674/2020,  σύμφωνα  με  της  οποία,  «1.  Η οικονομική

επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης,

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  (Α΄  147)  για  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  υπηρεσιών

συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων
χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον

οι  σχετικές  πιστώσεις  είναι  εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό.  Με  την  ως  άνω  απόφαση  της

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και
η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

2. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύμφωνα με το άρθρο 158
παράγραφος 1.δ.
4. Τον Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5.  Την παρ.  4 του άρθρου  37 του  ν.  4412/2016 σύμφωνα με το  οποίο:  «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 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. Η αδυναμία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται, για τις

δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και στη

συνέχεια,  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  η  αναθέτουσα  αρχή  καθορίζει  τον  τρόπο  συνέχισης  και

διεξαγωγής της διαδικασίας.»

6.  Την  Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021).
7. Τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
8. Τον ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες  Διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε με την  Υποπαράγραφο ΣΤ 20,  του  Πρώτου  Άρθρου  του  Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).  
9. Την  με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

➢ Την ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ και το 1804 ΕΞ/ 18-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Διαχ/σης
και υποστήριξης λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, της Δ/νσης Διαχ/σης Ανάπτυξης & Υποστήριξης
ΕΣΗΔΗΣ,   της  Γενικής  Γραμματείας  Π.Σ.  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με τα οποία  από ώρα 09:30 πμ περίπου παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται κατά
διαστήματα  ιδιαίτερα  μεγάλοι  χρόνοι  απόκρισης  ή/και  σημαντικές  καθυστερήσεις  ή/και
δυσλειτουργίες όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Οι
διαδικασίες  οι  οποίες  επηρεάζονται  κυρίως  λόγω  των  καθυστερήσεων  είναι  η
διακίνηση/αποστολή  αρχείων/εγγράφων  μέσω  της  λειτουργικότητας  των  ηλεκτρονικών
διαγωνισμών  «Επικοινωνία»  και  η  υποβολή προσφορών η  οποία  σε κάποιες  περιπτώσεις
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη έως και αδύνατη.

2

ΑΔΑ: ΨΚ3ΗΩ10-ΖΞΝ



➢ Για  λόγους  ίσης  μεταχείρισης  και  άρσης  αποκλεισμών  και  αμφισβητήσεων  στο  πλαίσιο
υποβολής προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την παρ. 4 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021),  συνίσταται  στις  Αναθέτουσες  Αρχές/στους Αναθέτοντες
Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους.

➢  Την ανάγκη λήψης αιτιολογημένης απόφασης της Α.Α. ρύθμισης για τα της συνέχισης των
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.

➢ Τους διαγωνισμούς που  είναι  αναρτημένοι  στο  ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία  την
18/01/2022.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:

Μετάθεσης των καταληκτικών ημερομηνιών και ωρών των παρακάτω διαγωνισμών, ανάλογα με τις
ημέρες που απώλεσαν και λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες των αργιών, όπως παρακάτω: 

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ  

ΝΕΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΕΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

1.

«Προμήθεια
Απορριμματοφόρων»
προϋπολογισμού
618.000,00  €  χωρίς
ΦΠΑ (Συστ.142460)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/1/2022

2

«Προμήθεια
ελαστικοφόρου
εκσκαφέα»
προϋπολογισμού
98.000,00  €  χωρίς
ΦΠΑ (Συστ.143780)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/1/2022

    3

«Προμήθεια
Καδοπλυντηρίου  και
υδροφόρου οχήματος»
προϋπολογισμού
245.000,00  €  χωρίς
ΦΠΑ (Συστ.143781)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/1/2022

4

«Προμήθεια  ενός
αναρροφητικού
σαρώθρου»
προϋπολογισμού
126.000,00  €  χωρίς
ΦΠΑ (Συστ.143784)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/1/2022

5

«Μίσθωση
μηχανημάτων  έργου
έτους  2021-22»
προϋπολογισμού
150.000,00€  χωρίς
ΦΠΑ και 186.000,00€
με  Φ.Π.Α.
(Συστ. 146339)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/01/2022

                   ».                                

Στην  συνέχεια  η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  1)  όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη
εξέθεσαν, 2) την υπ΄ αριθ. πρωτ.1895/19-1-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου,  3)
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την  ανακοίνωση  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  το  1804  ΕΞ/  18-01-2022  έγγραφο  του  Τμήματος  Διαχ/σης  και
υποστήριξης λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, της Δ/νσης Διαχ/σης Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ,  της
Γενικής Γραμματείας Π.Σ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 4) την ανάγκη λήψης αιτιολογημένης
απόφασης της  Α.Α.  ρύθμισης για  τα  της  συνέχισης  των  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.,  5) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.4412/2016,   6) τους
διαγωνισμούς που είναι αναρτημένοι στο ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία την 18/01/2022 και  7) τις
διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Μεταθέτει τις καταληκτικές ημερομηνίες και ώρες των παρακάτω διαγωνισμών, ανάλογα με
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/1/2022

5

«Μίσθωση
μηχανημάτων  έργου
έτους  2021-22»
προϋπολογισμού
150.000,00€  χωρίς
ΦΠΑ και 186.000,00€
με  Φ.Π.Α.
(Συστ. 146339)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/1/2022 24/1/2022 28/01/2022
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     Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                    ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
            &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        
                                                                                             
                                                                                       1)  Νυχτοπάτης Γεώργιος 
                                                                                   
                                                                                       2)  Δεσποτίδης Ιωάννης 

                                                                                       3)  Καρακολίδης Παναγιώτης
                                                                                  
                                                                                       4)  Μητλιάγκα Βαρβάρα
                                                                                        
                                                                                       5)  Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

                                                                                       6)  Χατζηδημητρίου Ιωάννης

                                                                                       7)  Χράπας Παντελής

                                                                                       8)  Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες  21 - 01 - 2022

Πιστό Αντίγραφο
                                                                                                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
κ.α.α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ  
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