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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :20773/25-05-2022 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :24/05/2022 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 369/2022 

 

ΘΕΜΑ:  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του 
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής σε υφιστάμενους 
αγωγούς ομβρίων 2022» λόγω αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Στο Δημαρχείο της Κηφισιάς σήμερα 24/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., 
και μετά από την με αρ. πρωτ.  19943  πρόσκληση  του Προέδρου και Δημάρχου κου 
Γιώργου Θ. Θωμάκου, που επιδόθηκε νόμιμα στις 19/05/2022, συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή - σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 77/02-05-2022 
Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε)  -, η οποία σύμφωνα με 
την  υπ΄ αρ. 1/2022 απόφαση  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
και την υπ’ αριθμ. 51/2022, απόφαση Δημάρχου,  αποτελείται από τα εξής τακτικά 
μέλη – Δημοτικούς Συμβούλους :   

1. Καυγαλάκης Μιχάλης 
2. Κόκκαλης Νικήτας   
3. Αυλήτης Ευάγγελος  
4. Κουρέπης Αχιλλέας  
5. Διονυσιώτης Ιωάννης  
6. Λιανός Δημήτρης 
7. Λαμπρινός Λογοθέτης                                                   
8. Παπαδόπουλος Γεώργιος  

και τα εξής αναπληρωματικά μέλη – Δημοτικούς Συμβούλους :                            
1. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) 
2. Βλάχου Ασπασία (Νίνα) 
3. Καραγιαννάκης Βασίλειος  
4. Κορογιαννάκη Άννα 
5. Βάρσος Βασίλειος  
6. Λαχανάς Χρήστος                  

 
Οι παρόντες κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Κουρέπης 
Αχιλλέας και οι Δ.Σ. κ.κ. Καυγαλάκης Μιχάλης, Κόκκαλης Νικήτας, Αυλήτης 
Ευάγγελος, Διονυσιώτης Ιωάννης, Λιανός Δημήτρης,  Παπαδόπουλος Γεώργιος . 
  
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του  Ν. 
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, 
καθώς επί συνόλου μελών – εννέα (9)  -  παρευρίσκονται   επτά    (7). 
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Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται το 3ο έκτακτο θέμα, χαρακτηρίζει το θέμα κατεπείγον και 
τα μέλη της Επιτροπής δέχονται ομόφωνα  τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας 
διάταξης, λόγω άμεσων διοικητικών και οικονομικών  αναγκών.  
 
Ο Αντιπρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «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». 

 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-

2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019) 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 
5. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 
(ΦΕΚ 197Α/12-10-2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 
4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄17-04-2021). 

 
6. Την υπ’ αριθμ.  366/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

τριών  (3) θεμάτων  ως προς τα χαρακτήρα του κατεπείγοντος  σύμφωνα  με 
το άρθρο 75,παρ. 3 του Ν.3852/20210. 

 
7. Την υπ΄ αριθμ. 20611/24-05-2022 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών – Τμ. Προγραμαμτισμού & Μελετών, η οποία, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής :   

 
«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την  με αρ. 166278/30.06.2021    Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 
2813/30.06.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια 
Έργα». 
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2. Την αριθ. πρωτ.   17679/05-05-2022 Διακήρυξη του έργου 

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 23/5/2022, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών  κατά τον διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022»,  δεν 
λειτουργούσε η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  και  δεν κατέστη δυνατόν να 
κατατεθούν προσφορές από  τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς.   

Συμφωνά με το άρθρο 3 παργ. 2 της ΚΥΑ 166278/2021   σε περίπτωση Τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ η Αναθέτουσα  Αρχή 
πρέπει να λάβει άμεσα όλα τα μέτρα για την κυρίως για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και ιδίως για την 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  

Παρακαλούμε όπως λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος  
ΕΣΗΔΗΣ κατά την 23/05/2022 όπως  εγκρίνετε:  

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  κατάθεσης προσφορών του έργου: 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022»  για την 27/5/2022 και ώρα 11.00 π.μ,  ημέρα 
Παρασκευή και της ημερομηνίας  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
την 30/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά 
από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  κατάθεσης προσφορών του 

έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022» για την 27/5/2022 και ώρα 11.00 π.μ,  ημέρα 

Παρασκευή και της ημερομηνίας  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 

30/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., λόγω της τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  κατά την 23/05/2022. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 369/2022 και υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο 
και τα μέλη που πήραν μέρος στην συζήτηση του θέματος.     
    
  
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
   

ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΚΟΥΡΕΠΗΣ                               Καυγαλάκης Μιχάλης  

                                                                             Κόκκαλης Νικήτας  

                                                                             Αυλήτης Ευάγγελος                                                                                 

                                                Διονυσιώτης Ιωάννης  

                                                     Λιανός Δημήτρης  

                                                     Παπαδόπουλος Γεώργιος  
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