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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜ:  89/2023

ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΣΟΥΛΙΟΥ» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 178552, λόγω υποβολής αιτήσεων οικονομικών φορέων- που 
αφορούν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις.

     Ο Δήμαρχος Σουλίου, έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις ΤΟΥ Ν.4412/2016(Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρα των άρθρων 
36,37 και 98.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
3. Την με  αριθμ. Πρωτ.:546/11-01-2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (23PROC011971346) προκήρυξη  και την  με αριθμ. Πρωτ.: 

567/11-01-2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (23PROC011972174) διακήρυξη της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ», στην οποία 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό ορίστηκε η 01η Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 
11:00 π.μ.

4. Το με αρ. πρωτ.1329/26-01-2023 αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων  του εν λόγω 
διαγωνισμού από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ PLAYGROUNDSA.E, το οποίο υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά, μέσω της  πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης.

5. Το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης  σύμφωνα με το οποίο «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών..»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
178552 της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» για την  Δευτέρα  13 
Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., και νέα ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών 17 
Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε  όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
Η παρούσα διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

  

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: ΨΥ8ΥΩ1Α-ΠΕΙ
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