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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 11/11/2021 

Αρ. Πρωτ. : 9719 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
ΖΙΩΓΑ Βασίλειο 

ΘΕΟΔΩΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Λουκά 
ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 

 
Σας προσκαλούμε στην 26η Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

διεξαχθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ., 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 87 Α΄) και της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) άρθρο 10 και σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και 

λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» και των διατάξεων της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β') 

με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας 

αποσφράγισης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 9103/15-10-2021 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009424570 2021-10-25) και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141861, για τη σύναψη σύμβασης για την 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για ένα έτος, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.997,91 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, λόγω 

πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προμήθειες & υπηρεσίες 

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Εισηγητής κ. Άννα Μαρία, Γραφείο Προμηθειών) 

 
 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  

Α) λόγω ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, όπως θα πιστοποιείται και με σχετική 

ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ και θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση για την χρονική παράταση υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για ένα έτος» καθώς διακυβεύονται συμφέροντα 

του Δήμου (ομαλή υλοποίηση συντηρήσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και εν τέλει της ασφάλειας των δημοτών). 

Β) λόγω ότι οι γενικοί κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας, επιτάσσουν τις αναθέτουσες αρχές να αντιμετωπίζουν 

τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και να ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων 

των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
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