ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΚΙΕΣ, 23-12-2021

Πρόσκληση
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. Κυζιρίδη Θεόδωρο
2. Βουλγαρίδη Μιχαήλ
3. Απατσίδη Δημήτριο
4. Βαρσάμη Νικόλαο
5. Σιμητόπουλο Αλέξανδρο
6. Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολο
7. Ζάχαρη Ηλία
8. Ωραιόπουλο Λάζαρο
Στην 58η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 58η δια περιφοράς συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της υπ. αριθ. 40/31-032020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, την Πέμπτη
23/12/2021 και ώρα έναρξης 17:00, ώρα λήξης 21.00, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:
Σύμφωνα τα με αρ. πρωτ. 43492/08.12.2021 και 44994/20.12.2021 έγγραφα του
τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης από την Τετάρτη
15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάπτωσή
του στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) και την έναρξη της
παραγωγικής του λειτουργίας την Τρίτη21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ, δεν θα
λειτουργούσε το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Η προαναφερόμενη προθεσμία της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες μετατέθηκε για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00.
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για νέα παράταση, και
προκειμένου να εξασφαλίσει η απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της
διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ίσους όρους προς όλους.
προτείνουμε να μετατεθούν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη
σύμφωνα με το σκεπτικό των εισηγήσεων του γραφείου προμηθειών

ΘΕΜΑ 1ο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων
συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του
είκοσι δύο (22) μήνες, λόγω διακοπής λειτουργίας του
Σχετ.: Α.Ο.Ε.334/2021 270/2021)

υποβολής προσφορών στον
για τις υπηρεσίες επισκευής &
Δήμου Νεάπολης-Συκεών για
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ .
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ΘΕΜΑ 2ο: Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών στον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης
ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για τρία (3) έτη, καθώς και διαδικασιών σε
εξέλιξη, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Σχετ.: Α.Ο.Ε.292/2021, 375/2021 και 319/2021, 385/2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ Θ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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