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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 5)Χατζή Ελένη τακτικό μέλος . 
            Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Κανλής Χρήστος-Αντιπρόεδρος, Καναβός 
Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος και Κατιμερτζόγλου Κων/νος τακτικά μέλη,   παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 
39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: «Εισήγηση για την 
έγκριση της αριθ.149/469/04-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ00ΩΚΥ-ΝΛΥ) απόφασης της Δημάρχου 
Ν.Ιωνίας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση 
της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 
16035/30-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010880631)». 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 19593/5-8-2022 εισήγηση από του 
Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο: «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» . 

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

3. Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, 

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 

4. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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5. Το ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19). 

6. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία & 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας 

σύμβασης» και ιδίως του άρθρου 37.  

7. Τον ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 76928/09-07-2022 ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ» 

9. Την υπ’αριθ. 64233/08.06.2021 (Β’ 245309.06.2021) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ» 

10. Τo με αριθ.πρωτ.33207/29-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής  

Διακυβέρνησης με το οποίο πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών την Παρασκευή 29/07/2022. 

11. Την παρ.2 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 

12. Την υπ’αριθ.16035/30-06-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010880631) διακήρυξη του 

Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των 

εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Ν.Ιωνίας.  

13. Το με αριθ.πρωτ. 19418/04-08-2022 έγγραφο-αίτημα του τμήματος Προμηθειών & 

Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

14. Την αριθ. 469/19470/04-08-2022 απόφαση της Δημάρχου Νέας Ιωνίας 

15. Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια διαφόρων 

οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου, 

Σας ενημερώνουμε ότι από ώρα 12:00 της Παρασκευής 29/07/2022-καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών για τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 16035/30-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010880631) για την 

σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών - παρουσιάστηκε αδυναμία πρόσβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατάθεση προσφορών από 

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. 

Σύμφωνα λοιπόν με το αριθ.33207/29-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και 

αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές 

να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους.  

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, 

πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ 

μετά την υποβολή σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος δεδομένου ότι, από την ημέρα αποστολή της 

απόφασης, χρειάζονται τρεις με τέσσερις (4) εργάσιμες  για να δημοσιευθεί η παράταση 

στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης ο Δήμος μας υπέβαλε στις 04/08/2022 σχετική 

απόφαση της Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010. Η εν λόγω απόφαση 

θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο  TED στις 09/08/2022 όπως μας γνωστοποιήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ 

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ: 
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Εγκρίνει σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του ν.2852/2010 «Αρμοδιότητες 

Δημάρχου» την αριθ.469/1970/04-08-2022 απόφαση της Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΗΟ0ΩΚΥ-

ΝΛΥ) η οποία εκδόθηκε επειδή δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος από την 

επιπλέον καθυστέρηση  προμήθειας υλικών (είδη σιδήρου, οικοδομικά υλικά, είδη 

ελαιοχρωματισμού και ψυχρό ασφαλτόμιγμα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την  

συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου μας.   

Σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε: 

α) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 16035/30-06-2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC010880631) για την σύναψη προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά 
συνεργεία του Δήμου Ν.Ιωνίας έως την Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 15:00 και  

β) Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον 
εν λόγω διαγωνισμό για την Δευτέρα 29/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.,  προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί η αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 29η/07/2022 
(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ.πρωτ.:16035/30-06-2022 Διακήρυξης με 
ΑΔΑΜ:22PROC010880631 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 163763. 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις  όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 19593/2022 εισήγηση, 

 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ.19593/2022 εισήγηση, 

 την αριθ.469/1970/04-08-2022 απόφαση της Δημάρχου. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)  

 

 Εγκρίνει σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του ν.2852/2010 «Αρμοδιότητες 
Δημάρχου» την αριθ.469/1970/04-08-2022 απόφαση της Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΗΟ0ΩΚΥ-
ΝΛΥ) η οποία εκδόθηκε επειδή δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος από την 
επιπλέον καθυστέρηση  προμήθειας υλικών (είδη σιδήρου, οικοδομικά υλικά, είδη 
ελαιοχρωματισμού και ψυχρό ασφαλτόμιγμα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την  
συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου μας,  

με την οποία χορηγείτε: 

α) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 16035/30-06-2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC010880631) για την σύναψη προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά 
συνεργεία του Δήμου Ν. Ιωνίας έως την Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 15:00 και  

β) Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον 
εν λόγω διαγωνισμό για την Δευτέρα 29/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.,  προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί η αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 29η/07/2022 
(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών). 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ.πρωτ.:16035/30-06-2022 Διακήρυξης με 
ΑΔΑΜ:22PROC010880631 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 163763. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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