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        Μνξθνβνύλη  20-05-2020 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΛΑΡΥΟΤ  409/2020 
ΘΕΜΑ: Παξάηαζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ  αλνηρηήο 
ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο  άλσ ησλ νξίσλ κε α/α 89916 θαη πεξηγξαθή Πξνκήζεηα – 
ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Δήκνπ 
 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120 

3. Τν γεγνλόο όηη ζην έληππν ειεθηξνληθήο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ αλαξηήζεθε 

ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΕΣΗΔΗΣ γηα ηελ  ειεθηξνληθή δεκνπξαζίαο  κε α/α 89916 θαη 

πεξηγξαθή Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ 

ηνπ Δήκνπ, από παξαδξνκή ζηηο ηηκέο ησλ γξακκώλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 10 θαη 

11, κπήθε ε πνζόηεηα ηνπ είδνπο, δειαδή ζηελ γξακκή 10 αληί γηα 87 πξέπεη λα 

δηνξζσζεί ζε 520 θαη ζηελ γξακκή 11 αληί γηα 126 πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 310. 

4. Τελ παξάγξαθν 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ηωλ 
πξνζθνξώλ, νύηωο ώζηε όινη νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνύλ λα 
ιάβνπλ γλώζε όιωλ ηωλ αλαγθαίωλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηωλ πξνζθνξώλ 
ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 
α) όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ από ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ από 
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ηωλ πξνζθνξώλ 
β) όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηόηεηα ηωλ πιεξνθνξηώλ ή 
ηωλ αιιαγώλ. 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

1. Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εληύπνπ ηεο ειεθηξνληθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νξζό 
ζύκθσλα κε ην εηζεγεηηθό ηεο παξνύζαο ήηνη: ζηηο ηηκέο ησλ γξακκώλ ησλ ππό πξνκήζεηα 
εηδώλ 10 θαη 11,  ζηελ γξακκή 10 αληί γηα 87 πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 520 θαη ζηελ γξακκή 
11 αληί γηα 126 πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 310 
2. Τελ έγθξηζε ηεο  παξάηαζεο 48 σξώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ  ζηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθόξκα   δειαδή κέρξη ηελ 22/5/2020 θαη ώξα 12 κ. ώζηε νη δηαγσληδόκελνη λα έρνπλ 
ηνλ ρξόλν λα ππνβάινπλ νξζά ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
                                                         

 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 

Παναγιώτης Μάνος 
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