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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜ: 99 /2023

ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης  ημερομηνίας αποσφράγισης  των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου)»με συστημικό αριθμό 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 182880. 

     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.:1420/30-01-2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (23PROC012044551) προκήρυξη  και την  με αριθμ. Πρωτ.: 

1444/30-01-2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (23PROC012045016) διακήρυξη της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου),  όπου η καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης   
του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά   για το διαγωνισμό ορίστηκε η 27η 
Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

4. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής ορίστηκε έως ημερομηνία αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά   η 27η Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  (Καθαρά Δευτέρα) η 
οποία δεν είναι εργάσιμη ημέρα.

5. Το άρθρο 1.5 της  με αριθμ. Πρωτ.: 1444/30-01-2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (23PROC012045016) διακήρυξη της  
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια 
απορριμματοφόρου), σύμφωνα με  την  οποία ως ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  ως 
τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της  ημερομηνίας  αποσφράγισης των προσφορών του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά  του διαγωνισμού με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.182880 της προμήθειας: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια 
απορριμματοφόρου)» για την  Τρίτη   28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.. (τέταρτη εργάσιμη ημέρα 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
Η παρούσα διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

  
Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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