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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 60ης  έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
 
 
Στα Χανιά, σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11.00 π.μ., 
διεξήχθη έκτακτη δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της 
Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899) και της υπ’ αριθμ. 
643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 60020/23-11-2021  πρόσκληση που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019. 
 
 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Δρακάκης Πέτρος 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Βάμβουκας Αναστάσιος 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ    
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός    
5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Γιαννακάκης Ιωάννης    
7. Αποστολάκης Σπυρίδων    
8. Ψαρουδάκης Νεκτάριος    
9. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    

 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  εννέα (9) μέλη. 
 
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 60029/23-11-2021 
εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η 
οποία έχει ως εξής: 

 

Έχοντας υπόψη, 
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
 Τις  διατάξεις της παρ.4 του αρθρ.37 του ν.4412/2016  (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] 

 Την αρ.53899/19-10-2021 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανωτέρω 
προμήθεια και ειδικά την παράγραφο 2.4.2.2 αυτής όπου αναφέρει: «Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 Το αρ.Πρωτ.40944 ΕΞ 2021 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος 

ΑΔΑ: 67Δ6ΩΗ5-ΗΞΙ



Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 26.11.2021 και ώρα 08:00 έως και ώρα 23:59» 

 Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των προσφορών του 
ανωτέρω διαγωνισμού, με 3 συστημικούς αριθμούς (141112, 141113, 141114) είναι η 
26/11/2021 και ώρα 15:30 σύμφωνα με την αρ.53899/19-10-2021 διακήρυξη  

 
Παρακαλούμε όπως,   
 

     -  εγκρίνετε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για την προμήθεια 
2 ανατρεπόμενων φορτηγών, 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων και 1 οχήματος πολλαπλών χρήσεων 
με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου  και επισκευής δρόμων για τις ανάγκες  του Δήμου Χανίων, 
λόγω προγραμματισμένης διακοπής του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.11.2021, σύμφωνα με την 
αρ.40944 ΕΞ 2021 ανωτέρω  ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την 
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια  Επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης 
διαγωνισμών.  Συνεπώς:  

   Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 15:30 και η 
νέα   ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021 και ώρα 08.30 π.μ. 

 
Παρακαλούμε όπως το θέμα συζητηθεί άμεσα, λόγω του μικρού  χρονικού διαστήματος μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώστε να γνωστοποιηθεί άμεσα η παρούσα απόφαση 
στους  ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.  
 
 
Τέθηκε υπόψη της Επιτροπής ότι τόσο η συνεδρίαση όσο και το θέμα κρίνονται ως κατεπείγοντα  καθώς 
θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών για το διαγωνισμό προμήθειας δυο ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός αυτοκινούμενου 

πλυντηρίου κάδων και ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης 

ασφάλτου και επισκευής δρόμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής 

της λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.11.2021 και του μικρού χρονικού διαστήματος που 

μεσολαβεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (26.11.2021), ώστε να 
γνωστοποιηθεί άμεσα η παρούσα απόφαση στους  ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.  
 
 
Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον τόσο της συνεδρίασης όσο και του 
θέματος. 

  

Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), την υπ’ αριθμ. 

721/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΞΔΩΗ5-8ΗΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας, έγκρισης 
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 53899/19-10-2021 διακήρυξη του 

διαγωνισμού και το υπ’ αριθμ. 40944 ΕΞ 2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος: «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, 

ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ». 
 
 

  2. Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για την προμήθεια 
δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων και ενός (1) οχήματος 
πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων για τις ανάγκες  
του Δήμου Χανίων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.11.2021, 
σύμφωνα με την αρ. 40944 ΕΞ 2021 ανωτέρω ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
καθώς και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας- 
αξιολόγησης διαγωνισμών.   
Συνεπώς:  

ΑΔΑ: 67Δ6ΩΗ5-ΗΞΙ



 
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 15:30 και η 
νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021 και ώρα 08.30 π.μ. 
 
 
 
Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 814/2021 

 

      Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  

ΑΔΑ: 67Δ6ΩΗ5-ΗΞΙ
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