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ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.      ΣΤΕ_ΑΔ_ 120/17.02.21 
Διεσθύνων Σύμβοσλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 
ΚΑΣΑΥΩΡΘΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 
Διαγωνισμός  : «ΜΕΛΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΘ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ, ΑΘΕΝΩΝ 
ΡΕΤΜΑΣΩΝ & ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 
ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΘΑ»,  RFP-380/20 

 

Θέμα : Έγκριση παράτασης των προθεσμιών τοσ Διαγωνισμού 
 
Ο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη Αληηπξόεδξνο Δ.., αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 
 
α) ηελ Εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο πκβάζεσλ, 

β) ηελ ππ’ αξηζκ. 1566(β)/09.09.2020  απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ  ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε δηεμαγσγή θαη ηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ,  

γ) ηα άξζξα 8.2 θαη 9 ηεο Δηαθήξπμεο, 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ.ΣΤΕ_ΑΔ_109/20 απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη 
Αληηπξνέδξνπ Δ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  ε 
παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ, 

ε) ηελ ππ’ αξ. ΣΤΕ_ΑΔ_114/20 απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη 
Αληηπξνέδξνπ Δ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ  ΜΕΣΡΟ Α.Ε., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 2ε 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

ζη) ηελ ππ’ αξ. ΣΤΕ_ΑΔ_117/21 απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη 
Αληηπξνέδξνπ Δ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ  ΜΕΣΡΟ Α.Ε., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 3ε 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
 
δ) ηελ από 16.02.2021 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Α.Ε.» πνπ 

ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr 
ηνπ ΕΗΔΗ. 

 
ε) ηελ από 16.02.2021 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «HELLENIC POWER AND GRID 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε.»,», πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή: 
 

 απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ηελ αξηηόηεξε πξνεηνηκαζία ησλ θαθέισλ 
πξνζθνξάο, ιόγσ ησλ εμαηξεηηθά αληίμνσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ηόζν 
ιόγσ COVID-19 όζν θαη ιόγσ ηεο πξόζθαηεο αθξαίαο θαθνθαηξίαο,  
 

 είλαη ζεκαληηθό λα πξνσζεζεί ε ζπκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ θαη ν πγηήο 
αληαγσληζκόο ζηνλ ζρεηηθό δηαγσληζκό. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 
 

α) ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ησλ παξαθάησ πξνζεζκηώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ, νη νπνίεο 
δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

 

 Πξνζεζκία (θαηαιεθηηθή) Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 26/02/2021 θαη ώξα 11:00 
πκ. 

 

 Πξνζεζκία ειεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ: 01/03/2021 θαη ώξα 
11:00 πκ. 
 
 

β) λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ηελ Ννκηθή Τπεξεζία, ώζηε λα 
ελεκεξσζνύλ νη Δηαγσληδόκελνη γηα ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο, κέζσ ηεο Επίζεκεο 
Εθεκεξίδαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 
 

γ) λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ηε Δηεύζπλζε πκβάζεσλ, ώζηε λα 
ελεκεξσζνύλ νη Δηαγσληδόκελνη γηα ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, ηνπ ηζηνρώξνπ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.  θαη ηνπ ΚΗΜΔΗ. 

 
 

Ο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο  
& Αληηπξόεδξνο Δ.. 

    
 
 

_______________________ 
Νηθόιανο Κνπξέηαο 
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