
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 Από το πρακτικό της αριθμ. 38/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΜΟΚΟΥ 
 

Αρ.Απόφασης : 284/2021  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Εκ νέου Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού 
για την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού" με αριθ. Διακήρυξης: 

26159 /30-11-2021((21PROC009636542)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Στον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ύστερα από την αρίθμ. 28503 - 22/12/2021 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010. 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 
ήταν παρόντα τα 6 μέλη του ήτοι: 
 
          Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                   Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ        
 1) ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος    1) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 2) ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος   
 3) ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος   
 4) ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος   
 5) ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος   
 6) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος    
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 ώρα για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Εκ νέου Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού 
για την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού" με αριθ. Διακήρυξης: 

26159 /30-11-2021((21PROC009636542)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, και είπε ότι η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα 
διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για: α) την Εκ νέου Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού" με 
αριθ. Διακήρυξης: 26159 /30-11-2021((21PROC009636542), β) την Εκ νέου Μετάθεση καταλυκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με 

ΑΔΑ: 61Ζ6Ω9Α-4ΑΛ



τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Δομοκού "   
  

Τοποθετούμενος ο Πρόεδρος ως προς το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

την αριθμ.  πρωτ. 26159/30-11-2021 (21PROC009636542) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  
με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»  και ΑΑ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  143675,1 

την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 

την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

το Α.Π. 43492/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα:  «Διακοπή 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του 
στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)» 

Την αριθμ. 279/2021 (6Ν5ΙΩ9Α-ΜΘΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού με θέμα:  
«Mετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
του Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση 
Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού" με αριθ. Διακήρυξης: 26159/30-11-2021 (21PROC009636542)» 

Το Α.Π. 44994/20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Μετάθεση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 
8:00» 

το γεγονός ότι η αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ οφείλεται αποκλειστικά σε γεγονότα ανωτέρας βίας και 
έχει ήδη πιστοποιηθεί με τα ως άνω έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα με το Α.Π. 44994/20-12-2021 νέο έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: 
«Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 
23/12/2021 και ώρα 8:00», μας γνωστοποιείτε ότι  η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα μετατεθεί  εκ νέου για την 
Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 08:00.  Ως εκ τούτου αφού λήφθηκε υπόψη ότι  τελικά δεν κατέστη δυνατή η  
πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας τόσο από τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και από τους οικονομικούς 
φορείς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, κατά το  
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία όπως μετατέθηκε  με την  αριθμ. 
279/2021 (6Ν5ΙΩ9Α-ΜΘΙ) απόφαση Ο.Ε.,  λόγω αδιαμφισβήτητης  ανωτέρας βίας, κρίνεται αναγκαίο να 
μετατεθεί  εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με ΑΑ συστήματος  
143675,1 για την  27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έκβαση της διαδικασίας. 
Ως ακολούθως η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 31/12/2021 και 
ώρα 10:00 π.μ.. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι  του ως άνω διαγωνισμού. 

Εισηγούμαστε 

ΑΔΑ: 61Ζ6Ω9Α-4ΑΛ



Την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με Α.Π.  
διακήρυξης 26159/30-11-2021 (21PROC009636542) με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΜΟΚΟΥ»  και ΑΑ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  143675,1 για την 27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.  για λόγους 
ανωτέρας βίας σύμφωνα με το Α.Π. 44994/20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 31/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ..  
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι  του ως άνω διαγωνισμού.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
ανταλλάχτηκαν απόψεις,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με Α.Π.  διακήρυξης 
26159/30-11-2021 (21PROC009636542) με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»  και ΑΑ 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  143675,1 για την 27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. ,για λόγους ανωτέρας βίας 
σύμφωνα με το Α.Π. 44994/20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι του ως άνω διαγωνισμού.  
 

 
 Εξεδόθη η απόφαση με αριθμό 38/284/2021  

Την παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον κ. Πρόεδρο 
 
 
 Ο Πρόεδρος Ο.Ε ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
.   

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
  ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   
   
    

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Δομοκός 22/12/2021 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 
 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Δήμαρχος Δομοκού 
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