
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 354/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  42ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ηµέρα Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 29156/21-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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) Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 143058. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Τερζοπουλου Αθηνα 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

3. Μπίγγας Στεφανος 

6. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
«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) Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 143058.» 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγο τεχνικών προβληµάτων του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 
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� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι λόγο τεχνικών προβληµάτων του ΕΣΗ∆ΗΣ πρέπει να µετατεθεί η 
ηµεροµηνία αποσφράγισης του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια  «Φορτωτή – Εκσκαφέα 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 25537/11-11-2021) Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 143058. 
Θέτουµε υπόψη σας την υπ’αριθµ. 29128/21-12-2021 εισήγηση της  ∆/νσης Οικ/κων 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) Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 
143058 . 

 
Σχετ.: (α) Το έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 44994 ΕΞ 2021/20.12.2021:  Μετάθεση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ στις υποδοµές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέµπτη 23.12.2021 και ώρα 
08:00  
            (β)  Η υπ΄αριθµ. 349/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την µετάθεση Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του ανωτέρω διαγωνισµού 
 
Με την ανωτέρω (β) εν θέµατι σχετική απόφαση 349/2021 της Ο.Ε.  αποφασίστηκε η 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» για την Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 10:00 π.µ.  
Όµως  στη  συνέχεια εκδόθηκε το  υπό στοιχείο  (α)  εν θέµατι σχετικού , το οποίο αναφέρει ότι : «…Σε 
συνέχεια του µε αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 08.12.2021 εγγράφου της Υπηρεσίας µας περί διακοπής 
λειτουργίας του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ από την Τετάρτη 
15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πµ προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετάπτωσή του στις υποδοµές του 
Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας την Τρίτη 
21.12.2021 και ώρα 8.00 πµ, σας ενηµερώνουµε ότι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες µετατίθεται για την Πέµπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00. ….  »  .: 
Εποµένως θα πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει  για την εκ νέου µετάθεση της ηµεροµηνίας 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του ανωτέρω διαγωνισµού 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            24 -12- 2021  ηµέρα Παρασκευή  και  ώρα  09.00 π.µ.. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά, το µέλος ∆ηµ. Καρακασιδης ψήφισε κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά.   

                                      Αριθµ. Απόφ. 354/2021 

                                       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 349/2021 ΑΟΕ 
4. την υπ’αριθµ. 29128/21-12-2021 ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την εκ νέου 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 ορίζει νέα  
ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» στις 24 -12- 2021  ηµέρα Παρασκευή και  ώρα  09.00 π.µ.. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 354/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. ∆ηµήτρης Σπόντης 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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