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Εξαιρετικά επείγον  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072444  
email: mkaradima@acharnes.gr

Προς
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

κο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών 
και μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το 
διαγωνισμό της υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αχαρνών» 
         

Ιστορικό:

Με την με αρ. 688/2022 (ΑΔΑ: ΡΟΦΘΩΨ8-ΓΙΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του 

Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον 

Δήμο Αχαρνών» με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, Προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, προϋπολογισμού  16.645.499,99 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) με δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1 περίπτωση α του Ν. 4412/2016. 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε συστημικό 

αριθμό 180846 και επίσης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23PROC011952489 2023-01-05.  

Η προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης ήταν το αργότερο η 04/02/2023. 

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14/02/2023, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/02/2023, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Η με αρ. 130775/30-12-2022 προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε.  και στον 

Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα εφημερίδες «Χτύπος» και «Συνείδηση».

http://www.promitheus.gov.gr/
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Την Πέμπτη 09/02/2023 και ώρα 15:03:59, ο οικονομικός φορέας «FOTAGONLED Α.Ε.», δια του 

νομίμου εκπροσώπου του, και κάνοντας χρήση της λειτουργίας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό του θέματος με αρ. 180846, υπέβαλε το με αρ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών 

14541/09-02-2023 αίτημά του για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την αιτιολογία «1. Λόγω της 

κακοκαιρίας δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες αυτοψίες στις απαιτούμενες 

οδούς, ούτως ώστε να διενεργηθούν ορθά απαιτούμενες φωτοτεχνικές μελέτες.» και «2. Λόγω της 

πολυπλοκότητας του έργου χρειάζεται επιπλέον χρόνος για την άρτια ολοκλήρωση της Τεχνικής Λύσης». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τον ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. την Κ.Υ.Α. με αριθ. 166278/30-06-2021 (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 

ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

3. την Κ.Υ.Α. με αριθ. 76928/13-07-2021 (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

4. τους όρους της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC011952489 2023-01-05) του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων της δημόσια σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών»

5. πως οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διατάξεις  

του ν.4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το 

αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή τους  

επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους (ΕΑΑΔΗΣΥ,  

Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020).

6. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14541/09-02-2023 Αίτημα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών όπως υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

7. τις ακραίες καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα στις 06 έως 08-02-2023 στο Δήμο Αχαρνών, οι 

οποίες παρακώλυσαν όποιες προγραμματισμένες αυτοψίες στις απαιτούμενες οδούς του Δήμου, 

ούτως ώστε να διενεργηθούν ορθά οι απαιτούμενες Φωτοτεχνικές Μελέτες, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στο άρθρο 2.4.3.2 της ανωτέρω Διακήρυξης.

8. τη φύση του αντικειμένου της σύμβασης και το γεγονός πως για την ορθή και τεκμηριωμένη σύνταξη 

της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι είναι σωστό να διενεργήσουν αυτοψία στις οδούς του Δήμου

9. πως είναι προς το συμφέρον του δημοσίου η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο Διαγωνισμό

εισηγούμαστε την τροποποίηση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC011952489 2023-01-05) του 

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων της δημόσιας σύμβασης 
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υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών», στα άρθρα 1.5 και 3.1.1. αντίστοιχα 

ως εξής:

Α) Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον 

ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό, με αρ. Μελέτης 216/2022 και Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC011952489 

2023-01-05, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 180846, έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Β) Ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η νέα ημερομηνία 

Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» είναι στις 

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC011952489 2023-01-05. 

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια». Επίσης, θα 

λάβει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, ήτοι θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (με α/α 

διαγωνισμού 180846) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.

Παρακαλούμε για την άμεση συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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