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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Απόφασης:326/2021
Αρ.Πρωτ:13311
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 76/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του

Δήμου Κισσάμου.

Σήμερα, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Κισσάμου και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την 13261/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
………………
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μυλωνάκης Γεώργιος
2. Χαχλάκης Γεώργιος
3. Χριστουλάκης Θεόφιλος
4. Κελαιδής Ιωάννης
5. Μαυροδημητράκης Σπύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

1. Σταθάκης Θεόδωρος

2. Ψαράκης Νεκτάριος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Φωτεινόπουλο Βασίλη υπάλληλο του Δήμου.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
……………………
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση ως επείγον, προ ημερήσιας διάταξης και των παρακάτω θεμάτων:
…………………
3. Τροποποίηση χρόνου υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την <Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου>.
O κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο προ ημερήσιας διάταξης θέμα, έκανε γνωστό στα μέλη τα παρακάτω:

Στο Δήμο Κισσάμου διενεργήθηκε Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12817/14-12-2021 Διακήρυξη (21PROC009742801 2021-12-14) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου». Η Προκήρυξη αποστάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ στις 14-12-2021 και δημοσιεύτηκε στις 17-12-2021 με τον υπ’ αριθμ. 644029-2021
αριθμό δημοσίευσης.
1. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12817/14-12-2021 Διακήρυξη αναφέρεται ημερομηνία δημοσίευσης
του διαγωνισμού στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΣΗΣ την ημερομηνία 17/12/2021 και
ώρα 10:00 π.μ., καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 21/01/2022, ώρα
15:00 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 27/01/2022, ώρα 10:00 π.μ.
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2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση 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 δημοσίευση 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 απόφαση της, η αναθέτουσα αρχή καθαρίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της
3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΔΗΣΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)», το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 44994 ΕΞ 2021/20-12-2021 έγγραφο με θέμα: «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΔΗΣΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη
21.12.2021 και ώρα 08:00» και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45573 ΕΞ 2021/23-12-2021 έγγραφο
με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» και ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΔΗΣΗΣ» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00.00.01 πμ έως και την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα
01.00 μ.μ.
4. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.α. και λαμβάνοντας υπόψη τις
ανωτέρω ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, 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), ο Δήμος Κισσάμου οφείλει
να ρυθμίσει τις ημερομηνίες ορόσημα του με Α/Α Συστήματος 143288 «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου».
5. Και την άρση πιθανής αδικίας στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται
να υποβάλουν προσφορά και δεν προλαβαίνουν χρονικά.
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016, μας πιστοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ η αδυναμία πρόσβασης των Οικονομικών Φορέων στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΔΗΣΗΣ από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00.00.01 πμ έως και την
Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 01.00 μ.μ.

Το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε έγκαιρα η διαγωνιστική διαδικασία μέσω του ΟΠΣ ΕΔΗΣΗΣ,
που έπρεπε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12817/14-12-2021 Διακήρυξη να δημοσιευτεί την ημερομηνία 17/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Την πιθανή αδικία στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά και δεν προλαβαίνουν χρονικά λόγω της καθυστέρησης δημοσίευσης που
οφείλονταν σε τεχνική αδυναμία του συστήματος

Τους λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο
υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.α.
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Εισηγούμαι όπως:
1. Τροποποιηθεί το διάστημα υποβολής των προσφορών και να γίνει μετάθεση
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών , που ήταν η 21η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 (σε χρονικό διάστημα αντίστοιχα με την τεχνική αδυναμία του συστήματος) του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστημικό Αριθμό: 143288 και με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου». Καθορίζει διάστημα
υποβολής προσφορών από 23.12.2021 και ώρα 01.00 μ.μ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολή προσφορών 27/01/2022 ώρα 18:00.
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
από τις 27/01/2022, ώρα 10:00 π.μ. στις 02/02/2022 ώρα 10:00 π.μ. (τέσσερις
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών)
3. Την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΕΣΗΔΗΣ για την αλλαγή των
ανωτέρω ημερομηνιών

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθμός απόφασης 326
Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα παραπάνω έχοντας υπόψη της:
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,την υπ.αρ.317/2021 της και διαλογική συζήτηση στη διάρκεια
της οποίας δεν υπήρξε αντίρρηση
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Τροποποιηθεί το διάστημα υποβολής των προσφορών και να γίνει μετάθεση
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών , που ήταν η 21η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 (σε χρονικό διάστημα αντίστοιχα με την τεχνική αδυναμία του συστήματος) του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστημικό Αριθμό: 143288 και με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου». Καθορίζει διάστημα
υποβολής προσφορών από 23.12.2021 και ώρα 01.00 μ.μ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολή προσφορών 27/01/2022 ώρα 18:00.
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
από τις 27/01/2022, ώρα 10:00 π.μ. στις 02/02/2022 ώρα 10:00 π.μ. (τέσσερις
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών)
3. Την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΕΣΗΔΗΣ για την αλλαγή των
ανωτέρω ημερομηνιών
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

