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Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η  του μήνα Δεκεμβρίου  του 

έτους 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς  συνεδρίαση με βάση το 

άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 

55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 

Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την 51η/2021 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημήτριου 

Σωτηρόπουλου – Αντιδημάρχου - που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 77 του  Ν.4555/2018. 

(Ημερομηνία επίδοσης πρόσκλησης 17.12.2021) 

 

1. Δημήτριος Σωτηρόπουλος - Πρόεδρος της Επιτροπής (Αντιδήμαρχος) 

2. Μαριάννα Τουμαζάτου (Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) 

3. Χρήστος Βασιλείου (Αντιδήμαρχος - τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) 

4. Δημήτριος Κλειτσής (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) 

5. Αλεξάνδρα Φέγγη (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) 

6. Αναστασία Πετράκου  (τακτικό μέλος της μειοψηφίας)  

7. Νικόλαος Πιερακέας (τακτικό μέλος της μειοψηφίας 

 

Ενώ δεν δήλωσαν συμμετοχή: 

      Ουδείς/ουδεμία 

 

Υπάρχουσας απαρτίας με παρόντα επτά (7) μέλη επί συνόλου επτά (7) μελών και αφού 

τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 77, του Ν.4555/2018 για τη σύγκληση δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

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

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού νέας καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 

«Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για 

τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

εκτιμώμενης αξίας  64.132,80 € (με Φ.Π.Α. 24%)»  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου 

θέματος  ημερήσιας διάταξης, για το οποίο έχει τεθεί υπόψη των μελών, η από 15.12.2021 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών για την «Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας εκτιμώμενης αξίας  64.132,80 € (με Φ.Π.Α. 24%)»  

 

 Σχετ. Το με αρ. πρ. 43492 ΕΞ 2021 - 08/12/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – 

Τμήμα Διαχείρισης & Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, περί Διακοπής λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις 

υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud).  

 

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια  πλαστικών σάκων 

απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας εκτιμώμενης αξίας  64.132,80 € 

(με Φ.Π.Α. 24%)», με ΑΣ 143405 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 15:00, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διακοπής της παροχής των 

υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ» από την 

Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 έως και την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 π.μ., δεν θα 

είναι δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 Προτείνουμε να οριστεί εκ νέου καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Πέμπτη 

30/12/2021 ώρα 15.00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης  των προσφορών η Τετάρτη 

05/01/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την παραπάνω εισήγηση  

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και : 

 

 Την εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  σχετική νομοθεσία  

 Την ανάγκη λήψης απόφασης 

μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων  των συμμετεχόντων μελών της, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 

Τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια  

πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας εκτιμώμενης 

αξίας  64.132,80€ (με Φ.Π.Α. 24%)», με ΑΣ 143405, την Πέμπτη 30/12/2021 ώρα 15.00  και ως 

ημερομηνία αποσφράγισης  των προσφορών την Τετάρτη 05/01/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

 

 

Απόσπασμα από τα πρακτικά 

Αγία Βαρβάρα, 17.12.2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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