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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
αποσφράγισης προσφορών του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  άνω των ορίων 
(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 139284) για την προμήθεια: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 
Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις: 
 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
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  του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.»

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της με αρ. 64233/2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ.

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 της 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»,

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», 
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
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της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. την με αρ.πρωτ.982/22-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ένταξης της 
Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5074813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: Ψ2ΩΔ7Λ7-ΜΒ7).

3. την με αρ.92/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 
Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» με Κωδικό ΟΠΣ 
5074813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΤ1ΝΩΗ8-ΡΤΤ). 

4. την με αρ.07/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ: 21REQ009507239 2021-11-10), 

5. την με αρ.675/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009532192, ΑΔΑ: 
64ΠΦΩΗ8-601) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση του 
χρηματοδοτούμενου ποσού ύψους 327.050,00 € σε βάρος του Κ.Α. 64.7131.0001 του 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

6. την με αρ. πρωτ. 17466/11.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΞΘΙΩΗ8-Ι4Ζ) απόφαση έγκρισης δαπάνης  
αναφορικά με την κατανομή του  ποσού  των ιδίων πόρων ύψους 44.640,00 € σε βάρος του 
Κ.Α. 10.7131.0010  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου στο έτος 2022 
και 2023

7. την με αρ. πρωτ.17561/12.11.2021 (ΑΔΑ:9ΦΡΙΩΗ8-ΡΓΕ) βεβαίωση της Προϊσταμένης  
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4811 περί πολυετών 
υποχρεώσεων, θα μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδοθούν κατά τα 
επόμενα οικονομικά έτη. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίμιο 
επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων.

8. την με αρ.3269/05-11-2021 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της αρμόδιας διαχειριστικής 
αρχής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής) (αρ.πρωτ.εισ.17347/10-11-
2021).

9. την με αρ.325/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν: η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της 
προμήθειας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ», οι τεχνικές 
προδιαγραφές της με αρ.07/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του  ως  άνω 
διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΡ1ΔΩΗ8-ΒΜΤ).

10. την με αρ.πρωτ.17926/19-11-2021 διακήρυξη για την προμήθεια: «Ενεργειακή αναβάθμιση 
του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΑΔΑΜ: 21PROC009570852 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 139284).

11. την με αρ.πρωτ.43492/08-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού  άνω των ορίων για την προμήθεια: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 
Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» με 
αριθμό διακήρυξης 17926/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009570852 & α/α ΕΣΗΔΗΣ: 139284).
Ειδικότερα: 
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00. 
Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/12/2021.
Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/12/2021.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: 14/12/2021.
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ: 14/12/2021
Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.philothei-psychiko.gov.gr : 14/12/2021.
Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr όπου θα είναι 
διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 139284, 
καθώς και στην ιστοσελίδα www.philothei-psychiko.gov.gr του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
  

                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.philothei-psychiko.gov.gr/
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Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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