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Του Πρακτικού της αριθ. 31/2021 δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Μετάθεση Καταληκτικής Ηµεροµηνίας Υποβολής Προσφορών όσον αφορά 

την Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων έως 1.100 λίτρων για έτος 2022, εκτιµώµενης αξίας 

90.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 
 

  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου 2021, προσκλήθηκαν σε ΤΑΚΤΙΚΗ µε 

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 

παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα 

αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού 

της διάδοσής του» και µε τις µε αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (Α∆Α:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 

(Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους 

του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 

τεύχος Β'), τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 31955/17-12-

2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον καθένα εκ των µελών της 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting). 

Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε από τον ∆ήµαρχο και Πρόεδρο κ. Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη νόµιµης 

απαρτίας, καθόσον σε σύνολο 9 µελών συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα 8 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος, 

3)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 4)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 5)Κιοσέ Εριτζάν, 6)Κυριαζής 

Ιωάννης, 7)Μουρτίδης Ιωάννης και 8)Γραβάνης Αντώνιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΑΠΩΝ: ο κ. Ζαφειρίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι κ.: 1)Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 

2)Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 

3)Νικολέττα Χονδροµατίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 

4)∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 5)Μαρία Γκιουλέ, Αναπληρώτρια 

Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και 6)∆ηµήτριος Μάγγας, Αναπληρωτής Προϊσταµένου 

Τµήµατος Εσόδων-Περιουσίας. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

.//. 

 

Αριθµός απόφασης: 419/2021 
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Αναλυτικότερα, για το 16
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31129/10-12-2021 εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Γκουρτσιλίδη, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 10-12-2021 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Γκουρτσιλίδη Ιωάννη, (∆ια της αναπληρώτριας προϊσταµένης της ∆/νσης κας. Μαρίας 

Γκιουλέ) Προς Τον Κ
ο
 Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Θέµα: Μετάθεση 

Καταληκτικής Ηµεροµηνίας Υποβολής Προσφορών όσον αφορά την Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 

έως 1.100 λίτρων για έτος 2022, εκτιµώµενης αξίας 90.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

Θέτουµε υπόψη σας τα εξής:  

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις 

του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων 

συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» η Οικονοµική 

Επιτροπή «µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.............». 

3. Τον Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την 

Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

5. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

6. Ο ∆ήµος µε την αριθ. 397/02-12-2021 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής κατάρτισε τους όρους 

διακήρυξης και δηµοσίευσε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθ. πρωτ. 30435 / 03-12-2021 (Α∆ΑΜ: 

21PROC009660027 2021-12-03), για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων, 770 

λίτρων, 1100 λίτρων και µεταλλικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων για τις ανάγκες του 

∆ήµου για το έτος 2022. Επίσης µε τον εν θέµατι διαγωνισµό θα πραγµατοποιηθεί και η προµήθεια του 

απαραίτητου εξοπλισµού αποκοµιδής για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και συγκεκριµένα πλαστικοί 

κάδοι χωρητικότητας 10 λίτρων, 60 λίτρων, 240 λίτρων, 360 λίτρων, 660 λίτρων µε κοµποστοποιήσιµες 

σακκούλες ανάλλογης χωρητικότητας καθώς και οικιακούς κοµποστοποιητές και εξοπλισµό ανάδευσης. 

7. Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης ο διαγωνισµός διενεργείται µε τη διαδικασία του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην µε αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση και 

εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», ύστερα από 

προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της 

σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

8. Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται από την 01/01/2022 ή την υπογραφή του σχετικού 

συµφωνητικού από τα συµβαλλόµενα µέρη σε µεταγενέστερο χρόνο και δηµοσίευσή του στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

έως την 31/12/2022. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 άρθρο 11 

της υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

9. Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος). 

10. Σύµφωνα µε την διακήρυξη και την ταυτάριθµη προκήρυξη του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής ορίστηκαν 

τα εξής: 

- Ηµεροµηνία δηµοσίευσης διαγωνισµού στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 06-12-2021 ηµέρα ∆ευτέρα. 

- Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07-12-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 07:00. 
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- Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-12-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00:00. 
- Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών (∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού): Tην τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα  28-12-2021 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 09:00 π.µ. 

- Α/Α διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 143308. 

11. Σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε αριθ. 43492 ΕΞ 

2021/08.12.2021 και θέµα «∆ιακοπή λειτουργίας του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 

του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ και µετάπτωση του στις υποδοµές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)» 

αναφέρονται µεταξύ άλλων και τα εξής : Σας ενηµερώνουµε ότι στα πλαίσια υλοποίησης της Σύµβασης για την 

«Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε χρήση πόρων του 

ενιαίου κυβερνητικού νέφους – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθµιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης 

ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗ∆ΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πµ προκειµένου να 

εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την µετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις 

υποδοµές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 

πµ……………. Συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί 

µέριµνα και για τους διαγωνισµούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 24.12.2021, καθώς στο διάστηµα µη λειτουργίας του 

υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονοµικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιµάζουν 

τις προσφορές τους. 

12. Το γεγονός πως δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας. 

13. Το κατεπείγον για την λήψη απόφασης προκειµένου να ενηµερωθούν εγκαίρως για τις νέες ηµεροµηνίες 

του εν θέµατι διαγωνισµού οι υποψήφιοι ανάδοχοι της προµήθειας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδίως το έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 

για την µη λειτουργία του συστήµατος του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ιδίως κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τον εν εξελίξει διαγωνισµό παρακαλούµε όπως πάρετε 

εγκαίρως απόφαση για τα εξής : 

Για την µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της 
ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού κάτω των ορίων (µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε αριθµό ∆ιακήρυξης 30435/03-12-2021 (Α∆ΑΜ: 

21PROC009660027), για την ανάθεση της σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων έως 1.100 

λίτρων για έτος 2022» (α/α Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 143308) ως εξής : 

 Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών να οριστεί η 31
η
  ∆εκεµβρίου 2021, 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.  

 Ως νέα ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών να οριστεί η 7
η
 Ιανουαρίου 2022, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ.  

 Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο υποσύστηµα 

του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής. 

 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την επόµενη της νέας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.  

 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. (Για λόγους ισότιµης µεταχείρισης οι εγγυήσεις συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων 

οι οποίες θα έχουν ήδη εκδοθεί µέχρι και την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης της 

οικονοµικής επιτροπής στα ανωτέρω συστήµατα και αναγράφουν ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών την αρχική ορισθείσα και τον αντίστοιχο αρχικό χρόνο ισχύος αυτών, θα γίνουν αποδεικτές από την 

επιτροπή αξιολόγησης). 

 Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της διακήρυξης που καταρτίστηκαν µε την αριθ. 397/02-12-2021  

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου και δηµοσιεύθηκαν µε  την αριθ. πρωτ. 30435 / 03-12-2021 

διακήρυξη. 

Κοιν.: Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της 

∆/νσης Ο.Υ. υπογραφή Μαρία Γκιουλέ ΠΕ Πληροφορικής. Μετά τιµής υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ ∆ιοικητικού. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας, 

βλέποντας και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 

δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), του άρθρου 72 περ. στ ι, 

της παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/2018) «Πρόγραµµα Κλεισθένης», σύµφωνα µε το οποίο  η Οικονοµική Επιτροπή «µε την επιφύλαξη 

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.............», τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ 

και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, το Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 80/2016 

(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». την υπ’ αριθ. 397/02-12-

2021 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και µε την οποία 

δηµοσιεύθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε αριθ. πρωτ. 30435/03-12-2021 (Α∆ΑΜ: 21PROC009660027 

2021-12-03) για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων, 770 λίτρων, 1100 λίτρων 

και µεταλλικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων για τις ανάγκες του ∆ήµου για το έτος 

2022, την υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση και 

εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», καθώς και το 

έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε αριθ. 43492 ΕΞ 2021/08.12.2021 και θέµα «∆ιακοπή 

λειτουργίας του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ και µετάπτωση του 

στις υποδοµές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)» 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  Πα µψ η φ ε ί  

 

Εγκρίνει τη µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της 

ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

κάτω των ορίων (µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε αριθµό ∆ιακήρυξης 30435/03-12-2021 (Α∆ΑΜ: 

21PROC009660027) για την ανάθεση της σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων έως 1.100 

λίτρων για έτος 2022» (α/α Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 143308) ως εξής: 

 Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών να οριστεί η 31
η
  ∆εκεµβρίου 2021, 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.  

 Ως νέα ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών να οριστεί η 7
η
 Ιανουαρίου 2022, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ.  

 Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο υποσύστηµα 

του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής. 

 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την επόµενη της νέας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.  

 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. (Για λόγους ισότιµης µεταχείρισης οι εγγυήσεις συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων 

οι οποίες θα έχουν ήδη εκδοθεί µέχρι και την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης της 

οικονοµικής επιτροπής στα ανωτέρω συστήµατα και αναγράφουν ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών την αρχική ορισθείσα και τον αντίστοιχο αρχικό χρόνο ισχύος αυτών, θα γίνουν αποδεικτές από την 

επιτροπή αξιολόγησης). 
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 Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της διακήρυξης που καταρτίστηκαν µε την αριθ. 397/02-12-2021  

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου και δηµοσιεύθηκαν µε  την αριθ. πρωτ. 30435 / 03-12-2021 

διακήρυξη. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 419/2021 

…………………………………………………………………………………………......................................... 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ              ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ          1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ  

                  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                            2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ 

                                                                                                                    3. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ 

                                                                                                                    4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

                                                                                                                    5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ  

                                                                                                                    6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ                                                   

                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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