
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 02/2023 ΈΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

του  Δήμου  Δεσκάτης . 

 

               Αριθμός απόφασης :  21/2023  

         

ΘΕΜΑ: Ακύρωση και επανάληψη της  διαδικασίας διεξαγωγής του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού της « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του  Προσώπων  για το έτος 2023» μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Στη Δεσκάτη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30-01-2023 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14.45 μ.μ. συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Ο. Ε. του Δήμου Δεσκάτης μετά από 

την υπ. αριθμ. 366/30-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα 

από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των εφτά 

(7) μελών βρέθηκαν παρόντα   τα πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κορδίλας Δημήτριος, 2) Ορφανίδης Χαράλαμπος, 3)Τέγος Βασίλειος, 4) 

Πέτσας Ιωάννης, 5) Καραστέργιος Δημήτριος . 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Λάμαρης Χρήστος, 2) Νάτσιουλας Λεωνίδας. 

 

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:45 μ.μ. και ώρα λήξης της συνεδρίασης 14:55 μ.μ. 

 

Ο  Πρόεδρος  αφού  εισηγήθηκε  το 1ο θέμα  της έκτακτης συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τα εξής: 

Στις 30-01-2023, ώρα 13:00 μ.μ συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών και 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών της παρ. 9 περ. α΄ του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 212/2022 Απόφαση της Ο.Ε. του 

Δήμου Δεσκάτης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την επανάληψη της διαδικασίας του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ. 106 του Ν. 4412/16. 

Η ανωτέρω Επιτροπή κατέθεσε στην Ο.Ε. την κάτωθι γνωμοδότηση: 
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Με τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ αποφασίστηκε ως  

τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου  και 

των Νομικών του  Προσώπων  για το έτος 2023» ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και 

καθορίστηκαν οι όροι διεξαγωγής του. 

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ η 117/13-01-2023 περίληψη 

διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC011988048 2023-01-16 και ΑΔΑ Ψ443Ω9Υ-ΛΛ0 και η 

118/13-01-2023 αναλυτική διακήρυξη με ΑΔΑΜ 23PROC011988301 2023-01-16. 

Η ανωτέρω περίληψη διακήρυξης και η αναλυτική διακήρυξη καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  180696, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Στις 27/01/2023 με ηλεκτρονικά μηνύματα στον διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 

κ. Καραστέργιο Ευθύμιο, η Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ 

ενημέρωσε τον Δήμο για τα κάτωθι: 

 

Α) Μήνυμα προς τον/την χειριστή/-τρια Καραστέργιος Ευθύμιος (6073_10) του 

διαγωνισμού με στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ 180696:180696/28-12-2022 

Κατά τον έλεγχο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα που πρέπει να 

ληφθούν υπ' όψιν από την πλευρά σας για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας: 

- Δεν έχει επιλεγεί στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ η ένδειξη ότι ο διαγωνισμός αποτελεί 

Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά /Τεχνική - Οικονομική). Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι ο διαγωνισμός, ως διαδικασία ενός σταδίου, δεν απαιτεί να κατατεθούν 

δικαιολογητικά/στοιχεία από τους προμηθευτές σε δύο φακέλους (φάκελος 

Δικαιολογητικά /Τεχνική  & φάκελος Οικονομική). Οι προμηθευτές θα καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά/στοιχεία σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο και θα πραγματοποιηθεί στη 

συνέχεια από την Επιτροπή Αποσφράγισης μόνο μία αποσφράγιση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε αν ο διαγωνισμός είναι όντως 

ενός σταδίου ή εκ παραδρομής έχει δημιουργηθεί ως τέτοιος. Στην πρώτη περίπτωση, 

αγνοήστε το παρόν μήνυμα καθώς η διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς 

πρόβλημα. Αν όμως ισχύει η δεύτερη περίπτωση και ο διαγωνισμός έχει εσφαλμένα 

δημιουργηθεί ως ενός σταδίου, τότε σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυστυχώς δυνατή η 

διόρθωσή του από τη μεριά σας μέσω της ενέργειας 'Τροποποίηση Διαγωνισμού', οπότε 

πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε  (i) ακύρωση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και (ii) δημιουργία ενός νέου διαγωνισμού με διαφορετικό συστημικό αριθμό, 

ο οποίoς θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία δύο σταδίων. 
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και 

Β) Μήνυμα προς τον/την χειριστή/-τρια Καραστέργιος Ευθύμιος (6073_10) του 

διαγωνισμού με στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ 180696:180696/28-12-2022 

Κατά τον έλεγχο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα που πρέπει να 

ληφθούν υπ' όψιν από την πλευρά σας για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας: 

- Εντοπίστηκαν 142 γραμμές στην καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ του διαγωνισμού σας στις 

οποίες δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο "Προϋπολογισθείσα τιμή ανά Μονάδα 

Μέτρησης (Ανευ ΦΠΑ)". Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός του 

διαγωνισμού ανέρχεται σε 19356,67 €, ποσό που πιθανώς να διαφέρει από το 

συνολικό προϋπολογισμό που φαίνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε τον επανέλεγχο του διαγωνισμού σας και, αν όντως 

συντρέχουν τα προαναφερθέντα, να προχωρήσετε σε τροποποίησή του, τροποποιώντας 

κατάλληλα τα αντίστοιχα σημεία, δηλαδή: 

- συμπληρώστε σε κάθε γραμμή, δηλαδή σε κάθε είδος του διαγωνισμού σας, το πεδίο 

"Προϋπολογισθείσα τιμή ανα Μονάδα Μέτρησης (Ανευ ΦΠΑ)" 

Σε περίπτωση που Οικονομικοί Φορείς έχουν ήδη υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό 

σας, πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους καθώς, μετά τις τροποποιήσεις σας, η 

προσφορά τους καθίσταται ανενεργή και θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την προσφορά 

τους στον τροποποιημένο διαγωνισμό. 

Κατόπιν των ανωτέρω επισημάνσεων από τη Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να προβούμε:  

i) στον επανέλεγχο του διαγωνισμού, στην τροποποίησή του και στη συμπλήρωση σε 

κάθε γραμμή, δηλαδή σε κάθε είδος του διαγωνισμού, το πεδίο "Προϋπολογισθείσα τιμή 

ανά Μονάδα Μέτρησης (Άνευ ΦΠΑ)" 

ii) στην ακύρωση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 

iii) την επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία ενός νέου διαγωνισμού με 

διαφορετικό συστημικό αριθμό, ο οποίoς θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία δύο σταδίων. 

Η περίληψη διακήρυξης και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, ως προς τον συστημικό αριθμό, την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η 

τροποποίηση και η επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία νέου διαγωνισμού αφορά 

αποκλειστικά και μόνο το τεχνικό κομμάτι της ανάρτησης των εγγράφων του διαγωνισμού 

στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και δεν αφορά στον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και 

στους όρους διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως αυτά 
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καθορίστηκαν με τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ, η οποία 

παραμένει ως έχει. 

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ με την οποία 

αποφασίστηκε ως  τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου  και των Νομικών του  Προσώπων  για το έτος 2023» ο 

ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και καθορίστηκαν οι όροι διεξαγωγής του. 

2. Την 117/13-01-2023 περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC011988048 2023-01-

16 και ΑΔΑ Ψ443Ω9Υ-ΛΛ0 και την 118/13-01-2023 αναλυτική διακήρυξη με ΑΔΑΜ 

23PROC011988301 2023-01-16. 

3. Άρθρο 3.5 της 118/13-01-2023 αναλυτικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ 

23PROC011988301 2023-01-16 

4. Τα από 27/01/2023 μηνύματα της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 

 

 

 

1) την ακύρωση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 

2) τον επανέλεγχο και την επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία ενός νέου 

διαγωνισμού με διαφορετικό συστημικό αριθμό, ο οποίος θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία 

δύο σταδίων. 

Η περίληψη διακήρυξης και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, ως προς τον συστημικό αριθμό, την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών.  

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση και η επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία νέου 

διαγωνισμού αφορά αποκλειστικά και μόνο το τεχνικό κομμάτι της ανάρτησης των 

εγγράφων του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και δεν αφορά στον τρόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας και στους όρους διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 

64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ, η οποία παραμένει ως έχει. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

    

Γαλάνης Κων/νος 1. Νιάκα Χρυσούλα 

 

 

 

 

               2. Κοτίτσα Ελένη .    

 

 

Κατόπιν ο  πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει. 

 

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και έλαβαν υπόψη: 

 

1. τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ με την οποία 

αποφασίστηκε ως  τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου  και των Νομικών του  Προσώπων  για το έτος 2023» ο 

ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και καθορίστηκαν οι όροι διεξαγωγής του. 

2. Την 117/13-01-2023 περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC011988048 2023-01-

16 και ΑΔΑ Ψ443Ω9Υ-ΛΛ0 και την 118/13-01-2023 αναλυτική διακήρυξη με ΑΔΑΜ 

23PROC011988301 2023-01-16. 

3. Άρθρο 3.5 της 118/13-01-2023 αναλυτικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ 

23PROC011988301 2023-01-16 

4. Τα από 27/01/2023 μηνύματα της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

ΕΣΗΔΗΣ 

5. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης 

προσφορών προμηθειών 

           και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1)Την αποδοχή της γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών 

2) την ακύρωση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
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3) τον επανέλεγχο και την επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία ενός νέου 

διαγωνισμού με διαφορετικό συστημικό αριθμό, ο οποίος θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία 

δύο σταδίων. 

Η περίληψη διακήρυξης και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, ως προς τον συστημικό αριθμό, την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών.  

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση και η επανάληψη της διαδικασίας με τη δημιουργία νέου 

διαγωνισμού αφορά αποκλειστικά και μόνο το τεχνικό κομμάτι της ανάρτησης των 

εγγράφων του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και δεν αφορά στον τρόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας και στους όρους διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη 257/22-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ 

64ΔΜΩ9Υ-ΓΙΠ, η οποία παραμένει ως έχει. 

 

                                         Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2023 

                                   Ο  Πρόεδρος                         Τα  Μέλη 

                                    (υπογραφή)                   (υπογραφές) 

                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                             ΔΕΣΚΑΤΗ   30-01-2023 

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                 Κορδίλας Δημήτριος 
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