
  

 

  

 

    

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       (ως προς το αποφασιστικό μέρος)  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθμ. 53/22-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Θέρμης 

 

Αριθμ.Αποφ.  412/2021           ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών και αποσφράγισης προσφορών για τον 

διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» (παρ. 4 

άρθ. 37  του Ν. 4412/16) 

                   

Σήμερα την 22η-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης 

η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 59988/17-12-2021 

πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος 

Α’/2019) περί «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» με τα οποία 

αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα 6 μέλη, δηλαδή: 

 

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Τσολάκης Απόστολος,  Πρόεδρος    1. Μπίκος Νικόλαος           

2. Αποστόλου Στυλιανός                        2. Φωτιάδης Σάββας  

3. Ζελιλίδης Δαμιανός                            3.  Αγοραστούδη Ευγενία (Συνδέθηκε στο 1ο ΗΔ) 

4. Σαμαράς Σωκράτης 

5. Κουγιουμτζίδης Κων/νος        

6. Καρκατζίνος Νικόλαος                                                                         

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης 

 

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης καθώς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( 

Α’ 76), την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78616/18-12-2021 (ΦΕΚ Β' 5973) ΚΥΑ με θέμα  

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00” η 

συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη. 

Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Νικολαΐδου Ευθυμία. 



  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 75 του 

Ν.3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέμα σαν κατεπείγον από την Οικονομική Επιτροπή και 

να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία 

του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον. 

 

Με το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέμα 

αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό με 

τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» (άρθ. 66 του Ν. 

4412/16)» 

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον επειδή υπάρχει μετάθεση της έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

για την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 08:00 και για τις αλλαγές των όρων της παρούσας 

διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει προηγούμενα να γίνει η απαραίτητη 

δημοσίευση στην ΕΕΕΕ στην ιστοσελίδα simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_E

L.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 και στη συνέχεια στο ΚΗΜΔΗΣ και να 

γίνει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθ 66 του ν 

4412/16 και στο υπ αριθμ 4121/30-07-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-

2ΧΖ) περί διατυπώσεων δημοσιότητας σε περίπτωση τροποποίησης όρων διακήρυξης 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα 

 

Κρίνει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε ότι με την υπ’αριθμ.3760/48069/3-11-2021 
(α/α 455) απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η δαπάνη της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού».  

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει Κ.Α. 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αναλύεται στο συν/νο σχέδιο διακήρυξης 

ως εξής: 

 

Κωδικός 

 

2022 Σύνολο 

20.7132.005 33.852,00 33.852,00 

 

20.7132.012 229.400,00 229.400,00 

 

30.7131.021 22.320,00 22.320,00 

 



  

30.7131.023 21.080,00 21.080,00 

 

30.7132.011 18.600,00 18.600,00 

 

30.7132.016 55.056,00 55.056,00 

 

30.7132.025 62.868,00 62.868,00 

 

35.7132.018 63.240,00 63.240,00 

 

Σύνολα 506.416,00 506.416,00 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν. 4670/14 που προστέθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4701/20 και με την υπ’αριθμ. 48192/3-11-2021 βεβαίωση 

πολυετούς υποχρέωσης του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης καθώς από την πραγματοποίηση της δαπάνης θα 

εξυπηρετηθούν ανάγκες του Δήμου Θέρμης όπως συντήρηση της επαρχιακής οδοποιίας, 

διαμόρφωση χώρων, χωματουργικές εργασίες, εκχιονισμός, έκτακτες ανάγκες 

αντιμετώπισης παγετού, αποκομιδή απορριμάτων κ.α. Ο χρόνος υλοποίησης της δαπάνης 

ορίζεται το 2022. 

Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός 

του Δήμου Θέρμης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης που αφορά η πολυετής 

έγκριση, θα εκδοθεί άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η Α.Α.Υ. 

 

Επειδή ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 506.416,00 € με Φ.Π.Α. και 

408.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α, ποσό που   υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρμογής των 

οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ 214.000, επιβάλλεται η προμήθεια να 

διενεργηθεί με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (άρθ. 27 του Ν. 4412/16). 

 

Η χρονική  διάρκεια της σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται ως 

χρόνος παράδοσης σε κάθε ομάδα ειδών της μελέτης (12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό προϋποθέσεις. 

 

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 

περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’ του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 



  

Με την υπ’αριθμ. 359/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι  τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» και καθορίστηκε, ως τρόπος 

εκτέλεσης της προμήθειας ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός καθώς και οι όροι 

διακήρυξης σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διακήρυξης. 

 

Για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» και αρ ΕΣΗΔΗΣ 141908 (ομάδες 4 και 5), ζητήθηκαν με 

το υπ αριθμ 58922/14-12-2021 (υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ 10/12/2021) αίτημα της εταιρείας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ διευκρινίσεις τεχνικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της υπ αριθμ 51393/17-11-2021 

διακήρυξης του διαγωνισμού θα πρέπει να παρασχεθούν το αργότερο σε έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε εισήγηση στην οποία αναφέρεται 

ότι με το υπ αριθμ πρωτ.:43492/08-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και 

Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας του 

συστήματος από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 και  η έναρξη της παραγωγικής 

του λειτουργίας την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 8:00 πμ. Στη συνέχεια όμως με το υπ αριθμ 

πρωτ.:44994/20-12-2021 έγγραφο του ίδιου Τμήματος αποφασίσθηκε η μετάθεση της 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 08:00. 

 

Επειδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως προβλέπεται και 

στο 1.5 άρθρο, της υπ αριθμ 51393/17-11-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού είναι η 

27/12/2021 και ώρα 15:00, δεν είναι εφικτό να παρασχεθούν εγκαίρως οι απαραίτητες 

διευκρινίσεις, επιπλέον λόγω της σπουδαιότητας των πληροφοριών αυτών προκειμένου να 

λάβουν γνώση όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι για την προετοιμασία των προσφορών τους 

σε αυτές τις ομάδες αλλά και να αναπληρωθεί ο χρόνος που δεν ήταν εφικτό να γίνει χρήση 

του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων αναφορικά με την 

προετοιμασία των προσφορών τους που αφορούν στο σύνολο των ομάδων του 

διαγωνισμού, αρ ΕΣΗΔΗΣ 141903 (ομάδα 1) και αρ ΕΣΗΔΗΣ 141908 (ομάδες 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) και στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ίσους 

όρους προς όλους, η υπηρεσία εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση (βάσει των διατάξεων της 

παρ 4 του αρθ 37 του ν 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/ΦΕΚ 2453/Β/09-06-

2021 και των άρθρων της διακήρυξης του διαγωνισμού) σύμφωνα και με το υπ αριθμ 

πρωτ.:44994/20-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί μετάθεσης έναρξης λειτουργίας του συστήματος με το οποίο 

συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές να ληφθεί σχετική μέριμνα για τους διαγωνισμούς με 

καταληκτική ημερομηνία την 27/12/2021, για την μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την 04/01/2022 και ώρα 15:00 (άρθρο 1.6 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού) και αντίστοιχα την μετάθεση της ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 

(άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης) από 31/12/2021 και ώρα 10:00 σε 10/01/2022 και ώρα 10:00.  
 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, την αριθ. 1/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  του Δήμου Θέρμης, τις σχετικές αποφάσεις, τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθ. 66 του ν 4412/16 και του υπ αριθμ 4121/30-07-2020 εγγράφου της 



  

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) περί διατυπώσεων δημοσιότητας σε περίπτωση 
τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας, το Ν. 3463/2006, το Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και το Ν.4623/2019 και το Ν.4625/2019  

 

                                                                                                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ομόφωνα 

    

Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 

04η/01/2022 και ώρα 15:00 (άρθρο 1.6 της διακήρυξης του διαγωνισμού) και 

αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης) από 31/12/2021 και ώρα 10:00 σε 

10/01/2022 και ώρα 10:00.για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» ,βάσει των διατάξεων της παρ 4 του αρθ 37 του Ν. 

4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021) και σύμφωνα με 

το υπ αριθμ πρωτ.: 4994/20-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης 

Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ . 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 412/2021 

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το 

παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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