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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 20 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 212 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Λήψη απόφασης περί αναβολής ηλεκτρονικής αποσφράγισης, παράτασης χρόνου υποβολής 
της με ΑΑ 221271 ηλεκτρονικής προσφοράς λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με Α/Α 107511)  για την εκτέλεση της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 26/5/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020),  
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 20660/21-5-2021  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ.,  Ποθητού Κ., Μπέτση Β., Πλέστη Αλ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφα Αν., Αναγνωστόπουλου Θ., Κακλαμάνου Μ., 
Μαργανέλη Χρ., που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ. και Κακλαμάνος Μ., αναπληρώθηκαν 
από τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγενία,  Πήττα Ευγενία και Αμαξοπούλου 
Ζωή  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  7  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του    Α/ρχου κ. Λύκου Παν.,                           
 που έχει ως εξής: 
   
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. 119/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΞΙΩΞ2-Α94) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Την με αρ. πρωτ. οικ.14088/05-04-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008435781 2021-04-

09) της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
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3. Το υπ’ αρ. 20151/19-05-2021 αίτημα του οικονομικού φορέα «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ 

ΟΕ» (που εστάλη μέσω 
email). 
4. Το από 19/05/2021 email της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς το ΕΣΗΔΗΣ 

(προμήθειες/υπηρεσίες). 
5. Το με αριθ. 20586/21-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 

ΕΣΗΔΗΣ. 
6. Την υπ’ αρ. οικ.20646/21-05-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

προς όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΑ 
107511. 

 
 Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 119/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΞΙΩΞ2-Α94) Πράξη 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 4/20-01-2020 
επικαιροποιημένης μελέτης, ο τρόπος ανάθεσης και κατάρτισης των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου». Η διακήρυξη της εν λόγω σύμβασης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
21PROC008435781 2021-04-09, η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. με 
ΑΔΑΜ: 21PROC008436207 2021-04-09, η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ:ΨΩΛ8ΩΞ2-Κ29 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» και 
«ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ». 

 
Σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη είχε ορισθεί ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

η 25η/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Με το υπ’ αρ. 20151/19-05-2021 αίτημα (που 
εστάλη μέσω email),  ο οικονομικός φορέας «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ», αιτήθηκε την 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό με ΑΑ 107511 με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» λόγω του ότι 
δεν κατόρθωσε να υποβάλλει την ηλεκτρονική του προσφορά στις 18/05/2021, ενώ εμπρόθεσμα είχε 
δώσει στο σύστημα την εντολή υποβολής αυτής. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, με το από 19/05/2021 email της προς το ΕΣΗΔΗΣ (προμήθειες/υπηρεσίες), ενημέρωσε τη 
Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4412/2016. 
Με το υπ’ αρ. 20586/21-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 
ΕΣΗΔΗΣ επιβεβαιώνεται «ότι η μη οριστική υποβολή της με ΑΑ 221271 ηλεκτρονικής προσφοράς 
της εταιρείας «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ» στον με ΑΑ 107511 ηλεκτρονικό διαγωνισμό δεν 
οφείλεται σε μη ενδεδειγμένες ενέργειες της εταιρείας, αλλά σε πρόσκαιρη τεχνική αδυναμία 
λειτουργίας του Συστήματος και συγκεκριμένα σε υπερφόρτωση των τμημάτων της εγκατάστασης που 
εκτελούσαν τη διαδικασία (transactions) υποβολής της συγκεκριμένης προσφοράς». 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4412/2016: 

«… 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση 
του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως 
ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 
πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού…». 

 
Ως εκ τούτου και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016, θα πρέπει η 

Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της το υπ’ αρ. 20586/21-05-2021 έγγραφο 
της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο πιστοποιείται η τεχνική 
αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, με αιτιολογημένη απόφασή της να ρυθμίσει τη συνέχεια του 
διαγωνισμού.  
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 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και λόγω της πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας 
του ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή της με ΑΑ 221271 ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας «Χ & Χ 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ», σας παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
η οποία: 

• Να εγκρίνει την αναβολή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης η οποία είχε ορισθεί 
για την 25η/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

• Να ορίσει ως νέα ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με ΑΑ 221271 της εταιρείας «Χ & Χ 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ» την 02/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 13:00. 

• Να ορίσει ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων των προσφορών των 
συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 10755 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Περιστερίου», την 08η/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

• Να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
της εταιρείας «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ» που έχουν ήδη εκδοθεί προκειμένου η εταιρεία να 
υποβάλλει προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 10755 της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου Περιστερίου» 

 
 Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
Ομόφωνα  
• εγκρίνει την αναβολή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης η οποία είχε ορισθεί για 
την 25η/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

• ορίζει ως νέα ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με ΑΑ 221271 της εταιρείας «Χ & Χ 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ» την 02/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 13:00. 

• ορίζει ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων των προσφορών των 
συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 10755 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου», πρ/σμού 399.958,64 €,   την 08η/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

• Κάνει  αποδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της 
εταιρείας «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ» που έχουν ήδη εκδοθεί προκειμένου η εταιρεία να 
υποβάλλει προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 10755 της παραπάνω προμήθειας,   

σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 

ΑΔΑ: ΩΤΟΚΩΞ2-29Ο


		2021-05-26T15:06:32+0300


		2021-05-31T11:50:37+0300
	Athens




