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«Αναρτητέα Ηλεκτρονικά»
Κομοτηνή , 03-10-2022
Αριθμ. Πρωτ: 25576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69133
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου - Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλέφωνο
: 25313 52448-426-498
Ε-mail
: g.gkourtsilidis@komotini.gr

ΠΡΟΣ:
Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση Ημερομηνιών Διενέργειας και Αξιολόγησης (Αποσφράγισης) Προσφορών».
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/ΥΨηΔ 29/09/2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ).

Έχοντας λάβει υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραμμα Κλεισθένης.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες 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΄) και ιδίως
των άρθρων 116, 118 και 120.
3.

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 Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
OJ L 119.
4.

Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 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».
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5.

Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (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)».
6.

Την υπ΄ αριθ. 22823/07-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011215580 2022-09-09) διακήρυξη ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο:
Υπηρεσίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος,
εκτιμώμενης αξίας: 269.811,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
7.

Το γεγονός πως βάσει των όρων της ως άνω διακήρυξης και της υπ΄ αριθ. 22823/07-09-2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC011215523) προκήρυξης του Δημάρχου είχε οριστεί ως ημερομηνία αποσφράγισης των
ηλεκτρονικών προσφορών η 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (α/α 171297
στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
8.

Την υπ΄ αριθ. 22758/06-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011202960 2022-09-07) διακήρυξη ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Υποστήριξη &
Συντήρηση του Προγράμματος GENESIS, της Εφαρμογής Μισθοδοσίας και Εφαρμογών
Παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος
2023, εκτιμώμενης αξίας: 65.280,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
9.

Το γεγονός πως βάσει των όρων της ως άνω διακήρυξης και της υπ΄ αριθ. 22758/06-09-2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC011202826) προκήρυξης του Δημάρχου είχε οριστεί ως ημερομηνία αποσφράγισης των
ηλεκτρονικών προσφορών η 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (α/α 170481
στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
10. Την υπ΄ αριθ. 24305/20-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011273740 2022-09-20) διακήρυξη ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κομοτηνής,
εκτιμώμενης αξίας: 152.900,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
11. Το γεγονός πως βάσει των όρων της ως άνω διακήρυξης και της υπ΄ αριθ. 24305/20-09-2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011273714) προκήρυξης του Δημάρχου είχε οριστεί ως ημερομηνία αποσφράγισης των
ηλεκτρονικών προσφορών η 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (α/α 172299
στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
12. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το
οποίο «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 των
Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, η
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αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και η εγγραφή νέων
χρηστών.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων
οικονομικών φορέων, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των ανωτέρω διαγωνισμών,
μετατίθεται για τις 13 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00 μ.μ., ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός της
ίδιας ημέρας δύναται να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών μετά το πέρας της ως άνω
ημερομηνίας και ώρας.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά να έχουν φροντίσει
να προσκομίσουν έως την ανωτέρω νέα ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν και σε πρωτότυπη μορφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
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