
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πύργος    20-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                    Α.Π.: 16917
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
   

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Παράταση οικονομικών προσφορών »

Ο Δήμαρχος Πύργου
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  58 & της παρ. 1 ζ του Ν. 3852/2010
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τα άρθρα 62 & 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

3. Την   14982/2-6-2022  διακήρυξη  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  της
προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και ιδίως τα άρθρα: 2.1.3, 2.4.5 και
2.2.2.1 .

4. Το γεγονός ότι στο άρθρο 2.2.2.1 αναφέρεται ως ημερομηνία ισχύος της
εγγύησης  συμμετοχής  η  20/7/2022,  λόγω  προφανούς  τυπογραφικού
σφάλματος,  καθώς  τόσο  από  τη  νομοθεσία  όσο  και  από  όρους  της
διακήρυξης  προκύπτει  σαφώς  ότι  η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να
ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι στην προκειμένη έως και 20/7/2023.

5. Το υπ’αρ. 16711/17-6-2022 έγγραφο περί παροχής διευκρινίσεων.

6. Το  υπ’αρ.  πρωτ.:  266/20-06-2022  έγγραφο  αίτημα  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ)
ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα  με  το  οποίο  ζητείται  παράταση
προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

7. Την  ανάγκη  ολιγοήμερης  παράτασης  της  προθεσμίας  παραλαβής
προσφορών ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών, και εν προκειμένω για τη διόρθωση τυχόν
ήδη εκδοθείσας εγγύησης συμμετοχής με λανθασμένη διάρκεια ισχύος.

8. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
μέχρι  την  λήξη  της  προθεσμίας  κατάθεσης  προσφορών  (20-6-2022,
23:59)  και  εάν  δεν  ληφθεί  απόφαση  παράτασης  της  προθεσμίας
παραλαβής  προσφορών  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος
για την εξέλιξη του εν λόγω διαγωνισμού.
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Αποφασίζουμε

Α. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των  προσφορών του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ,  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  »

(Συστημικός  Αριθμός  162457)   μέχρι  και  τις  22/6/2022  ημέρα

Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  ούτως ώστε όλοι οι  ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών και

εν προκειμένω για τη διόρθωση τυχόν ήδη εκδοθείσας εγγύησης

συμμετοχής με λανθασμένη διάρκεια ισχύος.

Β.  Την  μετάθεση  της  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης

προσφορών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2022 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. . 

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί  στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση
στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
-Δ/νση Οικ/κών Υπ.
-Δ/νση Τεχν. Υπ. & Περ.
-Πρόεδρο & μέλη επιτροπής διαγωνισμού:
 Ν.ΜΙΧΟΣ, ΑΘ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΑΝΤ.ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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