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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το 45ο/2021 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 
 
Θέμα 1ο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του    
               διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»,  
               λόγω θέσης εκτός λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021  
               μέχρι 21/12/2021. 
 

Στον Γαλατά, σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2021 και ώρα 09:00, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά, 
κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6546/13-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του  
Ν. 4555/2018. 
 

 

         Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη: 
 

                                            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης (Πρόεδρος) 
2. Σπυρίδων Λεσιώτης 
3. Σωτήριος Σούχλας 
4. Κωνσταντίνος Λίτσας 
5. Μαρία Μέλλου 
6. Σπυρίδων Καρνέζης 

  

 
1. Κωνσταντίνος Πατουλιάς 

     
                         
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στυλιανή Σταματέλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 
 

 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης με τίτλο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ημερομηνίας αποσφράγισης 
προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», λόγω θέσης εκτός λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από 
15/12/2021 μέχρι 21/12/2021 και θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το κατεπείγον του 
θέματος, ως εξής: 
 
Το παρόν θέμα εισάγεται σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων, λόγω του κατεπείγοντος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση 
της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τη 
θέση εκτός λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά το χρονικό διάστημα 15/12/2021 μέχρι 21/12/2021, εντός 
του οποίου βρίσκεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών στον ανωτέρω διαγωνισμό. 
 
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6261/29-11-2021 Διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 
προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει λάβει αριθμό συστήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
145552 και η ως άνω Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009648730. 
 
Καταληκτική ημερομηνία του ως άνω διαγωνισμού έχει ορισθεί η 17/12/2021 και ώρα 15:00, ενώ 
ημερομηνία αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» έχει ορισθεί η 22/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 Ανακοίνωση του Τμήματος 
Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 
«…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 π.μ., 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 π.μ. […]. Λόγω της διακοπής της 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. 

ΑΔΑ: ΨΥΒΔΩΗΛ-5ΚΙ
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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 
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 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». 
 
Κατόπιν της Ανακοίνωσης αυτής και επειδή δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η υποβολή 
προσφορών από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς στον ανωτέρω διαγωνισμό του Δήμου μας, 
θα πρέπει να αποφασιστεί η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού την 29/12/2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 και της ημερομηνίας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 04/01/2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
     Ακολούθησε διάλογος και η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, 

καθώς και: 

- το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,  

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 64233/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), 

-την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/8-12-2021 Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης     

  Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6261/29-11-2021 Διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ         

   21PROC009648730) 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

                 
1. Την αποδοχή του θέματος ως κατεπείγοντος.  

2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 6261/29-11-2021 Διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ 

21PROC009648730) για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (αριθμός διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 145552). 

3. Τον ορισμό: α) νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της 29/12/2021, ημέρας 

Τετάρτης και ώρας 15:00 και β) νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» της 04/01/2022, ημέρας Τρίτης και ώρας 10:00 π.μ.  

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6261/29-11-2021 

Διακήρυξης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΑΔΑΜ 21PROC009648730). 

 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ του Δήμου Τροιζηνίας –       

Μεθάνων, καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 417/2021. 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
           Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                        1. Σπυρίδων Λεσιώτης                                     

Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης                                                             2. Σωτήριος Σούχλας 

  3. Κωνσταντίνος Λίτσας 

  4. Μαρία Μέλλου 

  5. Σπυρίδων Καρνέζης 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ 
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