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                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 60ης/2021 Έκτακτης Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  822/2021  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών που αφορά στον Ανοιχτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 
114.030,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ)», λόγω 
προγραμματισμένης 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 
την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 08:00π.μ. και 
έγκριση υποβολής νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών που αφορά στον Ανοιχτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 
114.030,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ)» 
 

Χαλάνδρι, σήμερα τη 13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 
Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. έως 16:30 π.μ. διεξήχθη έκτακτη συνεδρίαση δια 
περιφοράς με ψηφοφορία μέσω email, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ΄ 
αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), ύστερα από την υπ΄ αρ. 41075/13-12-2021 έγγραφη 
έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου, που εστάλη σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη συμμετοχή δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν   
6. 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,  
ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ,  ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
  

Μ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ  
Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 
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Επί του 2ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αριθμ. πρωτ. 40916/13-12-2021 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Υλικού, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 
Με την 746/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨΔΣΩΗΔ-ΣΩΦ): 
Α) Εγκρίθηκε η Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
αντικείμενο την «Προμήθεια κλιματιστικών», προϋπολογισμού 114.030,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) 
Β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 119/2021 Μελέτης, προϋπολογισμού 
114.030,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) 
Γ) Καταρτίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
αντικείμενο την «Προμήθεια κλιματιστικών», προϋπολογισμού 114.030,40 € (συμ/νου ΦΠΑ), 
Βάσει της ανωτέρω απόφασης  εκδόθηκε η με Α.Π. 38727/29-11-2021 Διακήρυξη Δημάρχου 
(αριθ. Απόφασης 1092/2021) του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων η 
οποία έλαβε ΑΔΑ:Ψ007ΩΗΔ-ΠΝΝ και ΑΔΑΜ: 21PROC009625620 2021-11-29. Περίληψη της 
σχετικής διακήρυξης με Α.Π.: 38728/29-11-2021 η οποία έλαβε ΑΔΑ:6ΧΖΑΩΗΔ-ΥΡ2 και 
ΑΔΑΜ: 21PROC009625733 2021-11-29, δημοσιεύθηκε σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία 
στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε με την διακήρυξη και τα τεύχη της 119/2021 μελέτης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-
diagonismon/diakirixeis-2021. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Α.Π. 38727/29-11-2021 
διακήρυξη ορίσθηκε έως την 15/12/2021 και ώρα 15:00:00 ημέρα Τετάρτη και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε την 21/12/2021 και ώρα 10:00:00 
ημέρα Τρίτη. 
Ο διαγωνισμός με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» όπου θα διεξαχθεί  
ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 
CPV:42512000-8 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις» και έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό:143551. 
Στις 08-12-2021, κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το με απ: 
43492/ΕΞ2021 έγγραφο προς Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, με θέμα τη «Διακοπή 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ και 
μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)». 
Το ανωτέρω αναφέρει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του 
ενιαίου κυβερνητικού νέφους - Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και 
εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δύο (02) χρόνια» το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 
15/12/2021 και ώρα 00:00:01π.μ. προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για 
την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας στις υποδομές του 
κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 08:00π.μ.. 
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το 
ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δε θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη, την ανακοίνωση Της Δ/νσης Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ. 1 περ. στ΄ υπό περίπτ. i του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4735/2020 
(ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και 
διαγωνισμών […….]», η υπηρεσία ζητά τη λήψη  απόφασης: 
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1ον) Έγκρισης παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τη 12η Ιανουαρίου 2022 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00 που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 114.030,40€ (συμπ/νου 
ΦΠΑ), λόγω προγραμματισμένης διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την 
Τετάρτη 15/12/2021 από τις 00:00:01 έως την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 08:00π.μ. 
2ον) Έγκρισης παράτασης ηλεκτρονικής αποσφράγισης τη 17η Ιανουαρίου 2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, που αφορά στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 114.030,40  € (συμπ/νου 
ΦΠΑ). 
  
Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, της από 11/03/2020 ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), καθώς και τη σχετική εισήγηση 
της υπηρεσίας.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου 

αποφασίζει ομόφωνα 

1) την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθούν παρατάσεις ως 
προς τους χρόνους υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για την κατωτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 114.030,40€. 
 
2)  την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 12η Ιανουαρίου 2022 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00 που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 114.030,40€ (συμπ/νου 
ΦΠΑ), λόγω προγραμματισμένης διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την 
Τετάρτη 15/12/2021 από τις 00:00:01 έως την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 08:00π.μ. 
 
3) την έγκριση παράτασης ηλεκτρονικής αποσφράγισης τη 17η Ιανουαρίου 2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, που αφορά στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 114.030,40  € 
(συμπ/νου ΦΠΑ) 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 822/2021. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:   
            
           Χαλάνδρι, 13/12/2021 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,  
ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ,  ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

 

ΑΔΑ: 63ΟΧΩΗΔ-ΕΣΣ
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