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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 349/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  40ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-12-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 28130/9-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την µετάθεση ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια  
«Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 25537/11-11-2021) και 
µετάθεση καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  και ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε αναρροφητήρα» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
26508/22-11-2021) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθµ. 28129/9-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ:  Μετάθεση ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια  «Φορτωτή – 
Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 25537/11-11-2021) και µετάθεση 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  και ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 
του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε αναρροφητήρα» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 26508/22-11-
2021) . 
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Σχετ.: (α) Το έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 43492 ΕΞ 2021/08.12.2021: ∆ιακοπή λειτουργίας 
του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ και µετάπτωση του στις 
υποδοµές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) 
Σε συνέχεια του υπό στοιχείου (α)  εν θέµατι σχετικού , το οποίο αναφέρει ότι : «…το υποσύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ 
Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 
00:00:01 πµ 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 πµ…..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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών 
Αρχών και Αναθετόντων Φορέων µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες….   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 ΕΣΗ∆ΗΣ 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.  »  και του γεγονότος ότι: 
Όπως γνωρίζεται βρίσκονται σε εξέλιξη οι κάτωθι Ανοικτοί ∆ιεθνείς Ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί: 
1.  Για την προµήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» - Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 
143058 µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  προσφορών    την  13-12-2021 και ώρα 15:00 µ.µ.   και 
ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την  Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 10:00 π.µ. , σύµφωνα µε τα άρθρα 1.5 και 3.1.1 της µε 
αριθµ.  25537/11-11-2021 σχετικής διακήρυξης. 
2.  Για την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού µε αναρροφητήρα» Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 143829 µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  την 22-12-2021  και ώρα 15:00 µ.µ.  και ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  
Τετάρτη  29-12-2021 και ώρα 10:00 π.µ. , σύµφωνα µε τα άρθρα 1.5 και 3.1.1 της µε αριθµ.  26508/22-11-
2021 σχετικής διακήρυξης. 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισµού για την προµήθεια  «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 25537/11-11-2021) και τη µετάθεση καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  
και ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε 
αναρροφητήρα» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 26508/22-11-2021) ως εξής : 

• Για την προµήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  νέα   ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η            
22 -12- 2021  ηµέρα Τετάρτη και  ώρα  10.00 π.µ.. 

• Για την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε αναρροφητήρα»  νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών    η   27-12-2021  ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα  15.00 µ.µ.. και νέα ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η            
31 -12- 2021  ηµέρα Παρασκευή και  ώρα  10.00 π.µ.. 
Επισηµαίνεται ότι επειδή οι ανωτέρω µεταθέσεις αφορούν τροποποίηση των όρων διακήρυξης θα τηρηθούν 
όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε το έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε α.π. 4121/30-07-2020             
«∆ιευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε 
περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης». 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά.   
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Αριθµ. Απόφ. 349/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. την 28129/9-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την µετάθεση της ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια  «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 25537/11-11-2021) και τη µετάθεση καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  και ηµεροµηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του 
(υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε αναρροφητήρα» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 26508/22-11-2021) 
ως εξής : 

• Για την προµήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  νέα   ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η            
22 -12- 2021  ηµέρα Τετάρτη και  ώρα  10.00 π.µ.. 

• Για την «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού  µε αναρροφητήρα»  νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών    η   27-12-2021  ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα  15.00 µ.µ.. και νέα ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η            
31 -12- 2021  ηµέρα Παρασκευή και  ώρα  10.00 π.µ.. 
Επισηµαίνεται ότι επειδή οι ανωτέρω µεταθέσεις αφορούν τροποποίηση των όρων διακήρυξης θα τηρηθούν 
όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε το έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε α.π. 4121/30-07-2020             
«∆ιευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε 
περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 349/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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