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ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (Αϋ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων» 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθ» 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 (Αϋ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – 

Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ *Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ – Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των ΦΟ.Δ..Α – Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ – 

Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΤΠΕ» 

5. Σισ διατάξεισ του N. 4412/2016 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», 

6. Tθν υπ’αρικμ. 14911/24.01.2022(Βϋ187)και 14914/25.01.2022(Β’189)αποφάςεισ του 

Γενικοφ γραμματζα Πολιτικισ προςταςίασ του Τπουργείου κλιματικισ κρίςθσ και 

πολιτικισ προςταςίασ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ Ειδικισ κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ 

προςταςίασ τθσ αττικισ τθν Σρίτθ 25.01.2022 και τθν Σετάρτθ 26.1.2022 αντίςτοιχα 

7. Σθν  υπ’αρικμ. 16715/31.12.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009885166) διακιρυξθ, με τθν 

οποία ο ΕΔΝΑ προκιρυξε διεκνι ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν ςφναψθ 

ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν «Προμικεια επιφανειακϊν γωνιϊν ανακφκλωςθσ τφπου 
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οικίςκου 6,8και 10 ρευμάτων με ενςωματωμζνθ κονςόλα αναγνϊριςθσ –ηφγιςθσ –

καταγραφισ»(αρικμόσ ΕΗΔΗ 151487) 

8. Σο γεγονόσ ότι είχε οριςτεί καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θ 

28.01.2022. 

9. Σο γεγονόσ ότι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται θ προςκόμιςθ δειγμάτων 

τουλάχιςτον (3) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν.  

10. Σο γεγονόσ ότι θ προκεςμία υποβολισ δειγμάτων εξζπνευςε ςτισ 25.01.2022, ιτοι 

εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που είχε κθρυχκεί θ Αττικι ςε κατάςταςθ ειδικισ 

κινθτοποίθςθσ με αποτζλεςμα να μθν είναι εφικτι θ προςκόμιςθ των δειγμάτων ςτθν 

θμερομθνία αυτι.  

11. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ. 923/27.01.2022 Απόφαςθ μασ, με τθν οποία χορθγιςαμε 

παράταςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν για μια εβδομάδα, 

ορίηοντασ ωσ νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν Παραςκευι 

04.02.2022 και ϊρα 20:00 και ωσ νζα θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, τθν Πζμπτθ 10.02.2022 και ϊρα 11:00 π.μ  

12. Σο από 02.02.2022 (ΑΔΑ ΕΗΔΗ 151487) επείγον αίτθμα τθσ εταιρίασ ¨WATT A.E. - 

για τθ περαιτζρω μετάκεςθ του καταλθκτικοφ χρόνου υποβολισ προςφορϊν κατά δφο 

(2) εβδομάδεσ.  

13. Σο γεγονόσ ότι από τισ 03.01.2022, οπότε ξεκίνθςαν, να τίκενται ςε εφαρμογι τα 

διαδοχικϊσ λαμβανόμενα νζα κυβερνθτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν 

ςυνεπειϊν και τθ ανάγκθ περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου, ςφμφωνα με τα οποία, 

μεταξφ άλλων, ζχει τεκεί ςε εφαρμογι θ τθλεργαςία, κατά 50%, το κυλιόμενο ωράριο, θ 

πολυιμερθ απομόνωςθ επιςτρεφόντων από το εξωτερικό, που διαγιγνϊςκονται κετικοί 

ςτον ιό, κ.ο.κ., πζραν των οφτωσ ι άλλωσ ιδθ κακοριςκζντων περί αποφυγισ του 

ςυγχρωτιςμοφ. 

14. Σο γεγονόσ ότι θ προπεριγραφείςα ιδθ δυςχερισ κατάςταςθ επιτάκθκε και με τισ 

γενικζσ αργίεσ, που εκτάκτωσ κθρφχκθκαν, λόγω των ςφοδρϊν καιρικϊν φαινομζνων τθσ 

24.01.2022 και που ζπλθξαν το νομό Αττικισ, οπότε για μεν τισ επιχειριςεισ ανεςτάλθ 

πλιρωσ θ λειτουργιά τουσ από το μεςθμζρι τθσ 24.01.2022 και ωσ και τθν 26.01.2022, 

ενϊ π.χ. κρίςιμεσ Αρχζσ, ωσ λ.χ. τα δικαςτιρια τθσ πρωτεφουςασ, που π.χ. εκδίδουν 

πιςτοποιθτικά επαναλειτοφργθςαν μόλισ ςτισ 31.01.2022. 

15. Σο γεγονόσ ότι τα πλιρθ τεφχθ του διαγωνιςμοφ αναρτικθκαν ςτισ 31.12.2021 και 

από τθν προθγθκείςα διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνάγεται ότι χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 

εβδομάδων είναι πλζον ικανό για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν.  

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Χορθγοφμε παράταςθ ςτθν καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν για το 

διεκνι ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν 

«Προμικεια επιφανειακϊν γωνιϊν ανακφκλωςθσ τφπου οικίςκου 6, 8 και 10 ρευμάτων 
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με ενςωματωμζνθ κονςόλα αναγνϊριςθσ – ηφγιςθσ – καταγραφισ» (αρικμόσ ΕΗΔΗ 

151487) για δφο (2) περαιτζρω εβδομάδεσ, ορίηοντασ ωσ νζα καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν τθν Παραςκευι 18.02.2022 και ϊρα 20:00  και ωσ νζα 

θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν Πζμπτθ 24.02.2022 και 

ϊρα 11:00 π.μ. 

Σα ζγγραφα των προςφορϊν κα πρζπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ νζεσ θμερομθνίεσ με 

τισ εξισ διευκρινιςεισ: 

Α)Ζγγραφα ςτα οποία κα αναφζρεται θ αρχικι καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν δεν κα κρίνονται μθ αποδεκτά εξ αυτοφ του λόγου και μόνο. 

Β)Σο αυτό ιςχφει και για τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, υπό τθν αυτονόθτθ 

προχπόκεςθ ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα καλφπτει το απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα κατ’ 

άρκρο 2.2.2.1 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 

τθν νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 

Η παροφςα  απόφαςθ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ιςτοςελίδα του ΕΔΝΑ και 

τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ. χετικι ανακοίνωςθ να αποςταλεί ςτθν 

Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ.   

                                                                 

 O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΔΝΑ 

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ 

ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΣΣΙΚΗ 
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