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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Αριθ. Απόφασης 142/2022 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 23/2022 συνεδρίασης της Οικ.  Επιτροπής του Δήμου Γ. 
Καραϊσκάκη. 
 
ΘΕΜΑ: 9ο  Έγκριση μετάθεσης καταληκτικών ημερομηνιών (υποβολής διευκρινίσεων, 

υποβολής προσφορών και αποσφράγισης) του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 3197/30-09-2022 της προμήθειας 
«Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών 
εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη». 

 
Στην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 10η του μήνα 

Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 3264/05-
10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του 
δημοτικού καταστήματος και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα 
με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο 
πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν 
παρόντα (6) ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δήμος Διογένης (Αντιπρόεδρος) Μίγδος Περικλής (Πρόεδρος) 
2. Καλαμπόκης Παναγιώτης  
3. Σοφούρης Νικόλαος  
4. Κουτσαλάρας Παναγιώτης  
5. Κουφούλης Νικόλαος  
6. Χήτας Βασίλειος  

 
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνος 

Ρούσσας, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση αυτή – απόντος του δημάρχου - προήδρευσε ο αντιπρόεδρος. 
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε το θέμα αυτό λέγοντας: 
 
Τίθεται υπόψη σας: 
1) η με αριθμό 3197/30-09-2022 διακήρυξη της προμήθειας «Προμήθεια 

εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη» (ΑΔΑΜ: 22PROC011336484), που περιλαμβάνει παραδοτέα της Πράξης: 
«Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by 
using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building 
Management Systems (BMS) (ακρώνυμο: SMENSWICT)», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα «INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE - 
ALBANIA 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στη ΣΑΕΠ-518/6 [κωδικός έργου 2019ΕΠ51860004]  
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και  
2) το από 03/10/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) και η σχετική με Α.Π. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 ανακοίνωση με θέμα 
«Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022», που έλαβαν τον αρ. πρωτ. 
3244/04-10-2022  της υπηρεσίας μας.  

Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση «το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 
18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης 
δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 
20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ.. Λόγω της διακοπής παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω 
υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η 
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών η αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και 
η εγγραφή νέων χρηστών. 

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 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.». 

 
Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με Α/Α Συστ. 

ΕΣΗΔΗΣ 171834 για την ως άνω αναφερόμενη προμήθεια με προθεσμία για την υποβολή 
αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων εντός των ημερομηνιών κατά τις οποίες θα τεθεί εκτός 
λειτουργίας το υποσύστημα Προμήθειες και Υπηρεσίες, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 της ως άνω Διακήρυξης «Τα σχετικά αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών», δηλαδή στις 16/10/2022, είναι επιβεβλημένη 
για την ομαλή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας η μετάθεση των προθεσμιών που 
επηρεάζονται από τη διακοπή της λειτουργίας του ως άνω υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
ως ακολούθως:  

- Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από τις 
26/10/2022 και ώρα 14:00 στις 02/11/2022 και ώρα 14:00 (άρθρο 1.5 της ως άνω 
Διακήρυξης)  

- Μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από τις 02/11/2022 
και ώρα 11:00 πμ. στις 08/11/2022 και ώρα 11:00 πμ. (παρ. 3.1.1 της ως άνω 
Διακήρυξης). 

Κατά συνέπεια, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων παροχής 
διευκρινίσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 2.1.3 της οικεία διακήρυξης, μετατίθεται 
συνακόλουθα για τις 22/10/2022, ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής κατά την οποία το 
υποσύστημα θα έχει τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία, επομένως δεν απαιτείται 
τροποποίηση του συγκεκριμένου όρου.  
Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
επιφέρει και τη μετάθεση της ισχύος της εγγύησης συμμετοχής και ο σχετικός όρος της 
παρ. 2.2.2.1 της ως άνω Διακήρυξης πρέπει τροποποιηθεί μόνο ως προς την τεθείσα, προς 

διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, διευκρινιστική ημερομηνία ως ακολούθως: «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 02/06/2023, άλλως 

η προσφορά απορρίπτεται.». 
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Κατά τα λοιπά, έχουν ισχύ οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες δημοσιότητας.  
Δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών.  

 
Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
αναφερόμενα έγγραφα, το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και εν τέλει 
ισχυει με το αρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα) 
 

α) Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 
26/10/2022 και ώρα 14:00 στις 02/11/2022 και ώρα 14:00 
β) Μεταθέτει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών από τις 02/11/2022 και 
ώρα 11:00 πμ. στις 08/11/2022 και ώρα 11:00 πμ. 
γ) Διατηρεί τον όρο που περιλαμβάνεται στην παρ. 2.1.3 της ως άνω Διακήρυξης σύμφωνα 
με τον οποίο «Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών», δηλαδή  
μέχρι τις 22/10/2022, ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής κατά την οποία το υποσύστημα 
θα έχει τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία. 
δ) Τροποποιεί τον όρο της διακήρυξης που αφορά στον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
συμμετοχής μόνο ως προς την τεθείσα, προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, 

διευκρινιστική ημερομηνία ως ακολούθως: «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 02/06/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.» 
 
Κατά τα λοιπά, έχουν ισχύ οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες δημοσιότητας.    

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142/2022 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (ακολουθούν υπογραφές) 

   
   
   

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ   
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