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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              Αριθμ. Αποφ. 1143/01-12-2021 
           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 44ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΑΠΟΦΑΣH Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών 
του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση του έργου: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” - Τ.Π., με αρ. μελ. 21/2019, π.δ. 
965.000,00€ με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
184086, λόγω προβλημάτων λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στη 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε μεικτή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης 
και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/Α΄/2021, τη 
με αριθμ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 72486 (ΦΕΚ 5401/Β΄/20-11-2021) ΚΥΑ και της με αριθμ. 312359/26-11-2021 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Εφραίμ Κυριζίδη, Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Έργων, που επιδόθηκε νόμιμα στις 26-11-2021, προς όλα τα τακτικά (10) και 
αναπληρωματικά (6) μέλη της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 και του άρθρου 88 
του Ν.4555/2018. 
 
   Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
  1.  Στ. Λιακόπουλος Αντιπρόεδρος   1. Στ. Τανιμανίδου 
  2.  Χ. Αηδονόπουλος                                 2. Γ. Αβαρλής 
  3.  Δ. Δαγκλής         3. Β. Γάκης 
  4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Μ. Πασχαλίδου 
  5.  Ν. Βαρσάμη   5. Σπ. Βούγιας 
  6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Ν. Ζεϊμπέκης 
  7.  Ερ. Θεοτοκάτος     
  8.  Ελ. Χρυσίδου  
  9.  Αν. Κουράκης  
10.  Ι. Κοσμοπούλου  
 
Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν: 
Παρόντες (11) 
 
1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος (δια ζώσης)  7.   Ερ.Θεοτοκάτος (δια ζώσης)     

 
 

2.  Στ.Λιακόπουλος Αντιπρόεδρος 
(δια ζώσης) 

 8.    Ελ.Χρυσίδου (με τηλεδιάσκεψη) 
 

 

3. Χ.Αηδονόπουλος (με τηλεδιάσκεψη)  9.  Αν.Κουράκης (με τηλεδιάσκεψη)  
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4. Δ.Δαγκλής (με τηλεδιάσκεψη) 10.  Ι.Κοσμοπούλου (με τηλεδιάσκεψη) 
5 
6. 
 

Μ.Καραγιάννη (με τηλεδιάσκεψη) 
Στ.Καλαϊτζίδης (με τηλεδιάσκεψη) 

11. Γ. Αβαρλής (δια ζώσης)      

     
Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1) 
1. Ν.Βαρσάμη 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. 
Ασπασία Ψαροπούλου. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε, μετά από απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, την κατά 
πλειοψηφία απόφασή τους για τη συζήτηση του 1ου και 2ου θέματος Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης (κατά ψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Στ. Καλαϊτζίδης, Ελ. Χρυσίδου και Αν. Κουράκης) 
και την κατά πλειοψηφία απόφασή τους για τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης (κατά ψήφισε ο Δ.Σ. κ. Στ.Καλαϊτζίδης), λόγω του κατεπείγοντος, 
το 3ο θέμα της Ε.Η.Δ. που αφορά:  
 
«Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” - Τ.Π., με αρ. 
μελ. 21/2019, π.δ. 965.000,00€ με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184086, λόγω 
προβλημάτων λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ»  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα.  
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.  
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018. 
δ) Τις διατάξεις του Ν.4482/2017 και την υπ΄αριθμ.117384/26-10-2017 
(ΦΕΚ3821/Β΄/31-10-20172017) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας  
και Ανάπτυξης – Υποδομών και Μεταφορών. 
ε) Τη με αριθμ.771/30-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΗ2ΩΡ5-ΚΦ8) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου όσον αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2021». 
στ) Τη με αριθμ.456/12-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΕΛΩΡ5-ΥΡ2) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου όσον αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος 2021 για τέσσερα (4) έργα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων». 
ζ) Τη με Α/Α 59/31-08-2021 (αριθμ.πρωτ. 214304/31-08-2021) (ΑΔΑ:6Τ3ΛΩΡ5-Τ92 
και ΑΔΑΜ:21REQ009132996 2021-08-31) απόφαση Δημάρχου όσον αφορά την 
έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 965.000,00€ και την έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης. 
η) Τη με Α/Α 1436/03-09-2021 (αριθμ.πρωτ.227225/03-09-2021) (ΑΔΑ: 6Ι44ΩΡ5-
9Η1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου όσον αφορά τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 2.000,00€ για το έτος 2021.  
θ) Τη με Α/Α 1437/03-09-2021 (αριθμ.πρωτ.227304/03-09-2021) (ΑΔΑ: ΩΤΥ6ΩΡ5-
2ΚΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου όσον αφορά τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 3.000,00€ για το έτος 2021.  
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ι) Τη με Α/Α 1438/06-09-2021 (αριθμ.πρωτ.227316/06-09-2021) (ΑΔΑ: ΨΕ6ΓΩΡ5-
Ψ0Ρ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου όσον αφορά τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 15.000,00€ για το έτος 2021.  
ια) Τη με αριθμ.836/22-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά: 
«Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” - Τ.Π., με αρ. μελ. 
21/2019 και π.δ. 965.000,00€ με Φ.Π.Α.» . 
ιβ) Τη με αριθμ.837/22-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΚ08ΩΡ5-ΖΡΡ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής όσον αφορά: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του 
έργου: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” - Τ.Π., με αρ. μελ. 21/2019 
και π.δ. 965.000,00€ με Φ.Π.Α.» . 
ιγ) Τη με αριθμ.πρωτ.316333/01-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων (Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης) στο σκεπτικό της 
οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 

«…Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 Με την υπ’ αρ. 836/22-09-2021 Α.Ο.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) – Τ.Π. (Αριθμός 
Μελέτης: ∆ΒΚ∆ 21/2019) π.δ. 965.000,00 € με Φ.Π.Α. και με την υπ’ αριθμ. 837/22-09-2021 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.  

 Σύμφωνα με την διακήρυξη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η Πέμπτη 
25-11-2021 με ημερομηνία αποσφράγισης την Πέμπτη 02-12-2021.  

 Στις 25-11-2021 και ώρα 13:53 οικονομικός φορέας μέσω email (κι όχι μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 
ειδοποίησε ότι αντιμετώπισε προβλήματα με την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ και αιτήθηκε 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

 Μέχρι την στιγμή εκείνη το ΕΣΗΔΗΣ είχε ανακοινώσει για προβλήματα λειτουργίας μόνο για την 
Παρασκευή 26-11-2021 με την υπ’ αριθμ πρωτ. 329192/19-11-2021 ανακοίνωσή του, κάτι το 
οποίο δεν επηρέαζε τον υπόψη διαγωνισμό. 

 Όμως την Δευτέρα στις 29-11-2021 το ΕΣΗΔΗΣ με νεότερη ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 
Δ11/339356/29-11-2021 ενημέρωσε ότι υπήρχαν προβλήματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής της 
πλατφόρμας την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρες από 10:00 έως 18:00, δηλαδή κατά την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού.  

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο 
υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κλπ. σύμφωνα και με την σχετική ΚΥΑ 
166278/30-06-2021 (αρ. φυλ. 2813 Τεύχος Β’) άρθρο 3 παρ.2 προτείνεται ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 06-12-2021 και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών την Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 10:00 π.μ…..». 
 
ιδ) Τη με αριθμ.πρωτ.Δ11/339356/29-11-2021 ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ. 
ιε) Το με αριθμ.πρωτ.316303/01-12-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης 
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης) στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι συζήτησης του θέματος Ε.Η.Δ. 
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία: 
 
Κατά ψήφισε ο Δ.Σ. κ. Στ. Καλαϊτζίδης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της 
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” - Τ.Π., με αρ. μελ. 21/2019, π.δ. 965.000,00€ με Φ.Π.Α. και Α/Α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184086 και ορίζει: 
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 06-12-2021 και ώρα 
14:00 μμ. 
-Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών τη Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 10:00 πμ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αριθμ.21/2019 μελέτης που 
υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων), όπως εγκρίθηκαν με τη αριθμ.836/22-09-2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1143/2021. 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:  
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΕΦ. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                             
(Ακολουθεί υπογραφή)                                                                 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                             
 
 
                                               ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 
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