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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 52ο  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 457/2021  

                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων για την «προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το 
Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου 
Δέλτα» (Αρ. Διακήρυξης 9/22683/15-11-2021), λόγω διακοπής 
λειτουργίας  του ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00΄π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα 
από την υπ’ αριθ. 24694/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που εστάλη σε όλα τα 
μέλη με e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έγινε κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169Α΄/18-9-2021)  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ 
(8), ήτοι: 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδης Χρήστος 
5. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
6. Γλώσσης Γεώργιος 
7. Χαντές Αχιλλέας 
8. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 

1.  Βαμβάκος Ευάγγελος 
 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σπανούδης Σταύρος. 
 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γεωργιάδου Χρυσούλα, εισηγούμενη το 14ο θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
Με την υπ. αριθ. 24702/9-12-2021 εισήγησή του το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών, μας ενημερώνει : 
Με την υπ’ αριθ. 390/2021 προηγούμενη απόφασή μας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια τροφίμων 2021-2022», για το Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου 
Δέλτα. 
Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 9/22683/15-11-2021 διακήρυξη, στην 
οποία προβλέπεται : 
Παράγραφος 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  
«Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/12/2021 και ώρα 17:00» 
Παράγραφος 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
«… Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/10/2022, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται….» 
Παράγραφος 3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
«…Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 21/12/2021 και ώρα 10:00π.μ….» 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2021 «Σε περιπτώσεις 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 δημοσίευσή 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 
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Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον 
τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.» 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 4 της με αρ.64233(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» προβλέπεται ότι «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας 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 δημοσίευσή της. Η ανωτέρω 
αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας 
των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του 
Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας 
αρχής/του αναθέτοντα φορέα, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, που υποβάλλεται με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.» 
 
Με το υπ’ αριθ. 43492 ΕΞ 2021 από 08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωσή του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους 
(G-Claoud)» ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως 
την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 8:00 π.μ.. 
Με το ως άνω έγγραφο ζητείται επίσης «... 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.».  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ζητά να 
προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για : 
Α) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (της παρ. 1.5 της υπ’ αριθ. 
9/2021 διακήρυξης) για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 141803, για την προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό 
Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα, από την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 17:00 στην Δευτέρα 
03/01/2022 και ώρα 17:00. 
Β) Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (της παρ. 3.1.1 της 
υπ’ αριθ. 9/2021 διακήρυξης) για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 10:00 
π.μ. στην Δευτέρα 10/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
Γ) Την τροποποίηση της ελάχιστης ημερομηνίας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (της 
παρ. 2.2.2 της αριθ. 9/2021 διακήρυξης) για τον ανωτέρω διαγωνισμό, από 15/10/2022 στις 
02/11/2022. 
Δ) Όλες οι λοιπές αναφερόμενες στην υπ’ αριθ. 9/2021 διακήρυξη προθεσμίες θα υπολογίζονται με 
βάσει τις νέες οριζόμενες ανωτέρω προθεσμίες. 
Ε) Η ανωτέρω τροποποίηση θα λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων ήτοι 
δημοσίευση/ανάρτηση σε Ε.Ε.Ε.Ε., ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Διαύγεια και σχετική ανακοίνωση θα 
δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από την δια περιφοράς συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
Προέδρου της, την υπ’ αριθ. 24702/9-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Προμηθειών και το υπ’ αριθ. 43492ΕΞ2021/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει :  
Α) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (της παρ. 1.5 της υπ’ αριθ. 
9/2021 διακήρυξης) για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 141803, για την προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό 
Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα, από την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 17:00 στην Δευτέρα 
03/01/2022 και ώρα 17:00. 
 
Β) Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (της παρ. 3.1.1 της 
υπ’ αριθ. 9/2021 διακήρυξης) για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 10:00 
π.μ. στην Δευτέρα 10/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Γ) Την τροποποίηση της ελάχιστης ημερομηνίας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (της 
παρ. 2.2.2 της αριθ. 9/2021 διακήρυξης) για τον ανωτέρω διαγωνισμό, από 15/10/2022 στις 
02/11/2022. 
 
Δ) Όλες οι λοιπές αναφερόμενες στην υπ’ αριθ. 9/2021 διακήρυξη προθεσμίες θα υπολογίζονται με 
βάσει τις νέες οριζόμενες ανωτέρω προθεσμίες. 
 
Ε) Η ανωτέρω τροποποίηση θα λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων ήτοι 
δημοσίευση/ανάρτηση σε Ε.Ε.Ε.Ε., ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Διαύγεια και σχετική ανακοίνωση θα 
δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 457/2021.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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