
Σελίδα 1 από 2 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 103398/17-12-2021 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 64 της 17-12-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
1062/2021 

Περίληψη απόφασης 
Α.Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού 
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών» (ΕΣΗΔΗΣ 
142287) λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 
και ώρα 11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας 
Κωνσταντίνος  ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 17-12-2021 που δόθηκε σε κάθε 
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται 
νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν, μαζί με τον Πρόεδρο, παρόντα 6 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπελεγρης Γεώργιος             
 2 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Ζωάνος Κυριάκος                
 4 Καλογεράκης Παύλος             
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Νύκτας Νικόλαος                
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 2 Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος     
 3 Βουρνούς Εμμανουήλ             
 4 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
του διαγωνισμού, που περιέχεται στο θέμα είναι σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2021. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Α.Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού 
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών» (ΕΣΗΔΗΣ 
142287) λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Τίθεται υπόψη του σώματος η αριθ. πρωτ.:101619/14-12-2021 εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήματος Αποθήκης & Προμηθειών:  
<<Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού "Προμήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών" (ΕΣΗΔΗΣ 142287) λόγω διακοπής λειτουργίας 
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
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Με ηλεκτρονική αλληλογραφία που δέχθηκε το Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου την 10/12/2021 μας 
απεστάλη το υπ' αριθ. 43492ΕΞ2021/08.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το 
οποίο ενημερωθήκαμε ότι:  
"...στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης για την "Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του ενιαίου κυβερνητικού νέφους - Μετάπτωση, 
Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια" το 
υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 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."  
Επίσης "Λόγω της διακοπής της 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."  
Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η προγραμματισμένη από το άρθρο 3.1.1 της υπ' αριθ. 89642/5-11-2021 
διακήρυξης Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά" 
και του (υπό)φακέλου "Οικονομική Προσφορά" του διαγωνισμού "Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & 
δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών" (ΕΣΗΔΗΣ 142287) δεν δύναται να εκτελεστεί την Παρασκευή 17 
Δεκεμβρίου 2021.  
Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει τη μετάθεση της ημερομηνίας Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά" και του (υπό)φακέλου 
"Οικονομική Προσφορά" του διαγωνισμού "Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων υφιστάμενων 
παιδικών χαρών" (ΕΣΗΔΗΣ 142287) με την επαναλειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε ημερομηνία και 
ώρα που θα καθορίσει η υπηρεσία, αφού πρώτα αποστείλει σχετική ενημέρωση μέσω ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους 
συμμετέχοντες.>>  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 101619/14-12-2021 εισήγηση, το υπ' αριθ. 
43492ΕΞ2021/08.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 
και τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 και 4623/19.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Μεταθέτει την ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τεχνική Προσφορά" και του (υπό)φακέλου "Οικονομική Προσφορά" του διαγωνισμού "Προμήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών" (ΕΣΗΔΗΣ 142287) με την επαναλειτουργία του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα την 24η Δεκεμβρίου μεταξύ 08:00-18:00, αφού πρώτα αποστείλει 
σχετική ενημέρωση μέσω ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες.  
 
Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1062/2021 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 17-12-2021     

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Πιλαβά Ειρήνη 




