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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 923 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του άρθρου 

211. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

(Α' 85). 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
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6. Τις υπ’ αριθ. 14911/24-01-2022 (Β’ 187) και 14914/25.01.2022 (Β’ 189) αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 

και Πολιτικής Προστασίας για την Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας της Αττικής την Τρίτη 25.1.2022 και την Τετάρτη 26.1.2022 

αντίστοιχα. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16715/31.12.2021 (ΑΔΑΜ ) διακήρυξη, με την οποία ο 

ΕΔΣΝΑ προκήρυξε διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη 

συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου 

οικίσκου 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης-ζύγισης-

καταγραφής» (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 151487). 

8. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 

28.1.2022 

9. Το γεγονός ότι στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η προσκόμιση 

δειγμάτων τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

10. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής δειγμάτων εξέπνευσε στις 25.1.2022, ήτοι 

εντός του χρονικού διαστήματος που είχε κηρυχθεί η Αττική σε κατάσταση ειδικής 

κινητοποίησης με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η προσκόμιση των δειγμάτων 

στην ημερομηνία αυτή. 

11. Το γεγονός ότι τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στις 31.12.2021 

και από την προηγηθείσα διαγωνιστική διαδικασία συνάγεται ότι χρονικό διάστημα 

άνω του μηνός είναι ικανό για την προετοιμασία των προσφορών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Χορηγούμε παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών για 

το διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για 

την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου 6, 8 και 10 

ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης-ζύγισης-καταγραφής» (αριθμός 

ΕΣΗΔΗΣ 151487) για μία εβδομάδα, ορίζοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την Παρασκευή 4.2.2022 και ώρα 20:00 και ως νέα ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την Πέμπτη 10.2.2022 και ώρα 11:00 

π.μ. 
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Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες 

με τις εξής διευκρινίσεις: 

α) Έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών δεν θα κρίνονται μη αποδεκτά εξ αυτού του λόγου και μόνο. 

β) Το αυτό ισχύει και για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, υπό την αυτονόητη 

προϋπόθεση ότι ο χρόνος ισχύος της θα καλύπτει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 

κατ’ άρθρο 2.2.2.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα 

του ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του  διαγωνισμού. Σχετική 

ανακοίνωση να αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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