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Αρ. πρωτ.: 6253/22-12-2021 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47/2021  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  466/2021 

 

ΘΕΜΑ 2Ο Η.Δ: Ρυθμίσεις για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των εν εξελίξει 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμήθειας της ΔΕΥΑΒΑ, λόγω αναστολής της λειτουργίας της   

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

 

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

Covid-19 και ειδικότερα των νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων μετά και την 

τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) από το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 

169), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της με 

αριθμό 194/2020 Απόφασης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) συνεδρίασε έκτακτα-

σύμφωνα με  την παρ. 2 του άρθρου 4 ν. 1069/1980- δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου 

Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ) την  Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 14:00 έως 15:00 ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 3269/22-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία επιδόθηκε νόμιμα (με 

μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά μέλη): 

1. Μαυρογένης Ευτύχης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως Πρόεδρος 

2. Αναγνωστάκη Ελευθερία, δημότισσα Πλατανιά, ως Αντιπρόεδρος 

3. Αρχοντάκης Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, 

ως μέλος 

5. Δασκαλάκης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

6. Βουλγαράκης Μανούσος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

7. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

8. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας δήμου Πλατανιά, 

ως μέλος 

9. Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης Πλατανιά, ως μέλος 

10. Χανιωτάκη Αθηνά, εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, ως μέλος 

11. Αχλαδιανάκης Κων/νος, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Χανίων, ως 

αναπληρωματικό μέλος 
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Επισημαίνεται ότι η 47η/2021 έκτακτη Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό 

προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις εντός του πλαισίου εφαρμογής  των μέτρων αποφυγής της 

διασποράς του Covid-19 και τα πρακτικά της συντάχθηκαν από τη Δασκαλάκη Αικατερίνη, 

γραμματέα του Δ.Σ. 

Στη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δε συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Δασκαλάκης 

Νικόλαος, Ντουντουλάκης Εμμανουήλ και Βεριβάκη Μαστοράκη Γεωργία, οι οποίοι δεν 

αντικαταστάθηκαν καθώς και ο κ. Αχλαδιανάκης Κων/νος. 

Δεδομένου του αριθμού συμμετεχόντων μελών στη δια περιφοράς συνεδρίαση διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη απαρτίας. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η με αρ. πρωτ.  6196/21-12-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή επί του 

θέματος η οποία αυτολεξεί αναφέρει: 

 

Παρακαλούμε λόγω της φύσης του θέματος, που αφορά σε αναστολή της λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, και για τη 

διασφάλιση της ομαλής συνέχειας των εν εξελίξει διαγωνισμών για τις προμήθειες: α) 

«Πολυηλεκτρολύτη», β) «Υγρών Καυσίμων» και γ) «Μεταλλικών Δεξαμενών Ύδρευσης» της ΔΕΥΑΒΑ 

να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση το θέμα για την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών για την 

ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των εν εξελίξει ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

προμήθειας της ΔΕΥΑΒΑ 

Επειδή:  

 με την με αρ. 1 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γνωστοποιήθηκε η αναστολή της 

λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες & Υπηρεσίες» από τις 16-12-2021 

έως και τις 21-12-2021, 

  με την με αρ. 2 σχετική Ανακοίνωση του ίδιου τμήματος παρατάθηκε η αναστολή 

λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  έως και την Πέμπτη 23-12-2021, 

ΘΕΜΑ: 

Ρυθμίσεις για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των εν εξελίξει 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμήθειας της ΔΕΥΑΒΑ, λόγω αναστολής της λειτουργίας 

της   διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΣΧΕΤ.: 

1. Η με αρ. πρ. 43492ΕΞ2021/08-12-2021 Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και 

Υποστήριξης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

2. Η  με αρ. πρ. 44994ΕΞ2021/20-12-2021 Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και 

Υποστήριξης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

3. Η με αρ. πρ. 5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξη για την 

προμήθεια πολυηλεκτρολύτη (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) 

4. Η με αρ.  πρ. 5932/08-12-2021 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

5.  προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες 

των οχημάτων και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ,(Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140764) 

6. Η με αρ. πρ. 5933/08-12-2021  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ,(Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140601) 
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 Στη με αρ 2 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτολεξεί αναφέρεται: «Λόγω της 

διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω 

αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των 

Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα πρέπει, με 

αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους 

οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή 

ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών (με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του 

ΠΔ 39/2017), υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ.  

Συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί 

μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα 27.12.2021, καθώς στο 

διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι 

Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους. 

  και επειδή, όπως ενημερωθήκαμε από την Διαχειρίστρια του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

«Προμήθειες – Υπηρεσίες» 

 Σύμφωνα με την με αρ. 3 σχετική διακήρυξη για την Προμήθεια «Πολυηλεκτρολύτη» η 

ηλεκτρονική υποβολή προσφορών γίνεται μέχρι την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ., 

οπότε οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τις προσφορές 

τους 

 Σύμφωνα με τη με αρ. 4 σχετική Πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε 09-12-2021, ο 

προσωρινός ανάδοχος είχε 10 ημέρες από την κοινοποίηση, ήτοι έως τις 19-12-2021 για την 

ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Υγρών 

Καυσίμων». Ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής, λόγω της αναστολής 

λειτουργίας του συστήματος 

 Σύμφωνα με τη με αρ. 5 σχετική Πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε 09-12-2021, ο 

προσωρινός ανάδοχος είχε 10 ημέρες από την κοινοποίηση, ήτοι έως τις 19-12-2021 για την 

ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Μεταλλικών 

Δεξαμενών Ύδρευσης». Ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής, λόγω της 

αναστολής λειτουργίας του συστήματος 

παρακαλείται  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ να εγκρίνει: 

1. την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 5874/07.12.21 

(ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την Τετάρτη 05-01-

2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 

2. την αλλαγή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 

5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την 

Τρίτη 11-01-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΑΔΑ: 6769ΟΕΠ3-8Β5
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3. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια 

«Υγρών Καυσίμων», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140764), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-2021 

4. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια 

«Μεταλλικών Δεξαμενών Ύδρευσης», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140601), μέχρι και την Πέμπτη 30-

12-2021 

“Υπέρ” της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 

5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την 

Τετάρτη 05-01-2021 και ώρα 15:00  

2. Εγκρίνει την αλλαγή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 

5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την 

Τρίτη 11-01-2021 και ώρα 15:00  

3. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140764), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-

2021 

4. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

Προμήθεια «Μεταλλικών Δεξαμενών Ύδρευσης», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140601), μέχρι και την 

Πέμπτη 30-12-2021 

 

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. Αναγνωστάκη Ελευθερία 

Μαυρογένης Ευτύχης 2. Αρχοντάκης Χρήστος 

 3. Βουλγαράκης Μανούσος 

 4. Μαραγκουδάκη Πλοκαμάκη Χρυσάνθη 

 5. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος 

 6. Χανιωτάκη Αθηνά 
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