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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σ.Π.Α.Υ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α.Π.1524/10.12.2021 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της 15ης/21 συνεδρίασης της Ε.Ε. 

 

Αριθ. Απόφ. 48/21                 Θ Ε Μ Α 

 Λήψη απόφασης για την μετάθεση της καταληκτικής ημ/νίας 

και ώρας υποβολής προσφορών και της ημ/νίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών της με αριθμ.  1434/23.11.2021 

Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών 

Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ»                                                     

(66/21 Τ.Ε. Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ 143625) 

 

Στην Ηλιούπολη και στα γραφεία του Σ.Π.Α.Υ., σήμερα στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή   και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική 

Επιτροπή του Συνδέσμου - με την δια περιφοράς διαδικασία, με βάση την υπ’ αριθμ. 

33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ. Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ-ΑΨ7) - ύστερα 

από την με   Α.Π. 1518/09.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων), όπως ισχύει. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -3- συνολικά 

τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του προέδρου βρέθηκαν παρόντα τα -3-, ήτοι: 

Παρόντες      

Κωνσταντάτος Ιωάννης, Πρόεδρος 

Θώδας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 

Γρίβας Θεόδωρος, τακτ. Μέλος 

Μεταβολές κατά τη συνεδρίαση 

-ουδεμία- 

Επί του 2ου θέματος  

Λήψη απόφασης για την μετάθεση της καταληκτικής ημ/νίας και ώρας υποβολής προσφορών 

και της ημ/νίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της με αριθμ.  1434/23.11.2021 

Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών 

Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» (66/21 Τ.Ε. Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ 143625) 
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Πρόεδρος:   

Με το με αρ. πρωτ. 43492/08.12.2021 έγγραφό της με θέμα «Διακοπή λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις 

υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)», η Δ/νση Διαχείρισης Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ  συστήνει στις Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς να ληφθεί μέριμνα 

για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που έχουν καθορίσει καταληκτική ημερομηνία/ώρα 

υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης από 15/12/2021 έως και την Παρασκευή 

24/12/2021, δεδομένου ότι τα συστήματα θα τεθούν εκτός λειτουργίας.  

Βάσει της 1434/23.11.2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια 

και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και 

Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» (66/21 Τ.Ε. Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ 

143625) η οποία εγκρίθηκε με την 42/21 Α.Ε.Ε., ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ορίστηκε η 16η/12/2021 και ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 22α/12/2021.                                 

Άρα προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης των σχετικών αρχικών ημερομηνιών.  
 

Ως νέες ημερομηνίες προτείνονται: 

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  29η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:00 

- Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών  προσφορών τέσσερις τουλάχιστον (4) 

εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την 

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.   

Σημειώνεται ότι τα χρονικά διαστήματα ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών πρέπει να προσαρμοστούν  ανάλογα από τους προσφέροντες  σύμφωνα 

με την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης  

 

Η Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη της 

την εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την μετάθεση των αρχικών ημερομηνιών της 1434/23.11.2021 Διακήρυξης του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – 

Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» (66/21 Τ.Ε. Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ 143625) 

2. Νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής: 

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  29η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:00 

- Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών  προσφορών τέσσερις τουλάχιστον (4) 

εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την 

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.   



ΑΔΑ: 9ΞΩΟΟΡ2Ψ-9ΤΗ



3 
 

Τα χρονικά διαστήματα ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών 

προσφορών πρέπει να προσαρμοστούν  ανάλογα από τους προσφέροντες  σύμφωνα με 

την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε τον αριθμό 48/21.   

 

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ.  

 

Κωνσταντάτος Ιωάννης 

Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης 

  

Τα μέλη 

Θώδας Βασίλειος 

Γρίβας Θεόδωρος 
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