
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  21/2021 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/22-1-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 5οεκτός ημερήσιας          

«Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών 

Ενεργειακή  Αναβάθμιση  – Αυτοματοποίηση  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων  εφαρμογές smartcities   με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πηνειού λόγω συνθηκών 

covid-19 και αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων» 

 

       Στη Γαστούνη σήμερα  22 Ιανουαρίου   2021  ημέρα  Παρασκευή    συνήλθε σε δημόσια τακτική  

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πηνειού    «δια περιφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 67 παρ 5 και 167 παρ1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 184 

(παρ. 1 και 2) του Ν. 4635/2019 με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 09:00 π.μ. και λήξης 10:30 π.μ  ύστερα 

από την 3/18-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν  τα (7) μέλη παρόντα  

: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαρίνος Ανδρέας,  Πρόεδρος  

2. Παναγούλιας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  

3. Κολοκατίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

4. Βρυώνη Χριστίνα   

5.  Άγγελος Μπράτης    

6.  Παναγιώτης Χριστακόπουλος (1ος 

αναπληρωματικός της παράταξης «Νέα Δύναμη 

Προοπτικής» στη θέση του Διονυσίου 

Γεωργόπουλου) 

7. Παναγιώτης Θανόπουλος        
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     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πηνειού κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλο.                                

……………………………………………………………………………… 

      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο  θέμα  εκτός   ημερήσιας  διάταξης κάλεσε την Επιτροπή να 

αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος. Οι Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτης Θανόπουλος και Παναγιώτης 

Χριστακόπουλος  δεν συμφωνούν στο κατεπείγον του θέματος. Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία  

συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και εν συνεχεία ο Πρόεδρος    έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παναγούλια   ο οποίος   έθεσε 

υπόψη του Συμβουλίου  το αριθμ. πρωτ. το αρ. πρωτ. 502/20-1-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  στην οποία αναφέρονται τα 

κάτωθι. 

    Θέμα: ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ" 

ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4412/2016: “Συμβάσεις Δημοσίων  Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών” (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το ν.4605/19 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνσης του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και ανάπτυξης, και άλλες 
διατάξεις.»  

3. Το άρθρο 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006Α΄): όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

4. Το ν.3852/2010: “Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Tο ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄): “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95Α’ 23-06.2010) και ειδικότερα το άρθρο 16 για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και 
την υλοποίηση αυτών: «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες 
και άλλες διατάξεις». 

7. Tην παρ. Ζ, του ν.4152/2013 (Α' 107): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ A1112): “Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις 
(Α΄112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

9. Το άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150). 
10. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄): “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.  

11. Το ν.4342/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143/9-11-2015).   
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12. Το ν.3851/2010: “Περί Επιτάχυνσης ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής [Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι 
για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση έως 2020” (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-2010)]. 

13. Το ν.4122/2013: “Περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 42/19-2-2013). 

14. Την Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την 
επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση” (ΦΕΚ 918 Β’/2011). 

15. Το ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 
δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα 
Κλεισθένης).  

16. Την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και 
συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπως ισχύει σήμερα και την  ΥΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.06.2018: 
«Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2672 Β’ 06.06.2018). 

17. Το ν.2859/2000 (Α’ 248): “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”. 

18. Το ν.2690/1999 (Α' 45) : “Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”  (άρθρα 7 & 13 έως 15). 

19. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34): “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

20. Το ΠΔ π.δ. 80/2016 (Α΄145) : “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

21. Το ΠΔ 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

22. Το ν.429/1976: “Περί υπολογισμού & τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού & 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 235 Α΄/1976). 

23. Τα άρθρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων, όπως επιβλήθηκαν υπέρ Δήμων 
& Κοινοτήτων για Τέλη Καθαριότητας & για Τέλη Φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας 
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών 
ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων” (ΦΕΚ 2 Α’/03-01-1989). 

24. Τον.4270/2014 (Α' 143): “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

25. Το ν.4250/2014 (Α' 74): “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 1. 

26. Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011): “Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων”. 

27. Το άρθρο 37, του ν.4320/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

28. Το άρθρο  25, παρ. 12 του ν.1828/1989. 

29. Τον ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις». 

30. Το άρθρο 2  παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων”. 

31. Το ν.3310/2005 (Α' 30): “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66): “Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»”, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α. των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β. των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

32. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

33. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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34. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ (20REQ007731491). 

35. Την υπ’ αριθ.  1/2020 Απόφαση  με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόμενων 
υποχρεώσεων του Δήμου η οποία αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια), με ΑΔΑ (ΨΖΜ6ΩΞΑ-Ι0Θ). 

36. Τη με αριθ.  208/19 Απόφαση της ΟΕ με θέμα: “Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού”. 

37. Την από 58/2020 Μελέτη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πηνειού”, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

38. Τη με αριθ. 298/2020 Απόφαση της ΟΕ με θέμα: “Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση 
ενέργειας”,  η οποία αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια), με ΑΔΑ :Ω7ΞΘΩΞΑ-ΜΞΩ, και λαμβάνοντας υπόψη:  

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη της παρούσαςκαι του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της Σύμβασης (ΣΠΥ), έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αρ. 174/2020 (ΑΔΑ: 68ΧΒΩΞΑ-ΜΤ2), Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί:“έγκριση της 
σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση  του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities  με εξοικονόμηση ενέργειας στον Πηνειό, επιλογή 
του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των 
σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιώνν”. 

39. Το με αριθμ.πρωτ. 486/20-1-2021 αίτημα παράτασης της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
 
40. Το με αριθμ.πρωτ.489/20-1-2021 αίτημα διευκρινίσεων και παράτασης της SIREC ENERGY AE 
 
41. Τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του Κορωνοϊού, καθώς και τα έκτακτα περιοριστικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του ιού προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες 
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 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). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΑΔΑΜ  

20PROC007908831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με  Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104381 και τίτλο  “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας είχε 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 01/02/2021 ημέρα Δευτέρα & ώρα 
Ελλάδας 15.00 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 05/02/2021 
ημέρα Παρασκευή  & ώρα Ελλάδας 10.00 π.μ. 

 
προτείνεται στην Οικονομική Υπηρεσία  να: 

Λάβει Απόφαση για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του  διαγωνισμού αντί της   1ης/02/2021 ημέρα 
Δευτέρα & ώρα Ελλάδας 15.00  την Δευτέρα  1η/3/ 2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00  π.μ.. 

Επίσης να μετατεθεί η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» αντί της  05/02/2021 ημέρα Παρασκευή  & 
ώρα Ελλάδας 10.00 π.μ.  την 5η /3/ 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. για τους εξής 
λόγους:  

 
1.Το με αριθμ.πρωτ. 486/20-1-2021 αίτημα παράτασης της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
 
2. Το με αριθμ.πρωτ.489/20-1-2021 αίτημα διευκρινίσεων και παράτασης της SIREC ENERGY AE 
3.. Τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του Κορωνοϊού, καθώς και τα έκτακτα περιοριστικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του ιού προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες 
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 

ΑΔΑ: 6ΙΔΞΩΞΑ-868



 
 

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). 

 
Διευκρινίζεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού θα 
πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ κατόπιν 
αποστολής e-mail usersesidis@eprocurement.gov.gr με συνημμένη τη σχετική αποφαση 
μετάθεσης της Αναθέτουσας  Αρχής  

Οι Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτης Θανόπουλος και Παναγιώτης Χριστακόπουλος ανέφεραν ότι καταψηφίζουν 

το θέμα διότι εξαρχής το  έχουν καταψηφίσει.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή   αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και  τις αναφερόμενες διατάξεις σε αυτό 

και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1. Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  

2. Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του  διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ»  αντί της   1ης/02/2021 ημέρα Δευτέρα & ώρα Ελλάδας 15.00  την 

Δευτέρα  1η/3/ 2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00  π.μ.. 

3. Εγκρίνει  να μετατεθεί η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» αντί της  05/02/2021 ημέρα 
Παρασκευή  & ώρα Ελλάδας 10.00 π.μ.  την 5η /3/ 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 πμ. για τους εξής λόγους:  

 
1.Το με αριθμ.πρωτ. 486/20-1-2021 αίτημα παράτασης της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε. 
 
2. Το με αριθμ.πρωτ.489/20-1-2021 αίτημα διευκρινίσεων και παράτασης της SIREC ENERGY AE 
3.. Τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του Κορωνοϊού, καθώς και τα 
έκτακτα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του ιού προκαλούν 
σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 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). 

 
4. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού θα 

πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ 
κατόπιν αποστολής e-mail usersesidis@eprocurement.gov.gr με συνημμένη τη σχετική 
αποφαση μετάθεσης της Αναθέτουσας  Αρχής  

ΑΔΑ: 6ΙΔΞΩΞΑ-868



 
 

 

 Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, 

όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

   

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   21/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 
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