
ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

• του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτη» 

• του ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

• του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «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», 

καθώς και: 

• την υπ’ αριθ. 311/2022 ΑΕΕ (ΑΔΑ: ΨΜΠΑΟΡ05-ΗΟ1) δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η 31/2022 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης, 

• την υπ’ αριθ. 13345/19-10-2022 Διακήρυξη (22PROC01151326 2022-10-19) με τα συνοδά 

τεύχη, 

• τις υπ’ αριθ. 353/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ) και 379/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΕΚΟΡ05-ΣΨΑ) αποφάσεις 

της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, με τις οποίες χορηγήθηκαν διευκρινίσεις και παρατάθηκε η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών έως τις 5.12.2022, 
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• Την υπ’ αριθμ. 406/2022 με την οποία εγκρίθηκε η καταληκτική ημερομηνία  μέχρι την 

19.12.22, 

 

Ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Τρίτη 03/01/2023 και ώρα 

20:00 και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης την Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 10:00. Τα έγγραφα των 

προσφορών πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες.  

  

Η παρούσα θα τεθεί προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού 

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Σχετική 

ανακοίνωση να σταλεί προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
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