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Θέμα:  «Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης του Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου», με αριθμ. πρωτ. 743/8-01-

2019 Διακήρυξη και με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69366» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ :535/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

Την ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ηλεκτρονική 

διεύθυνση, http://www.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με την οποία ενημερώνει τις Αναθέτουσες 

Αρχές ότι : «Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ (Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 

18:00) 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός 

λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους 

αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να 

καθορίζουν για το διάστημα απο την Παρασκευή 15/02/2019  έως και την Δευτέρα 18/02/2019, 

διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, 

ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή 

ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων κλπ. Εφόσον έχουν ήδη 

καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν 

με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.» 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) 

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ] και τους σχετικούς 

Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική 

Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

8. Την υπ´αριθμ. 785/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και οι όροι της διακήρυξης 

9. Την υπ. αριθμ 743/8-01-2019 Διακήρυξη που αφορά το Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» 

10. Το συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69366 

11. Την ημερομηνία έναρξης  υποβολής προσφορών η οποία ορίστηκε στις  1/02/2019 

12. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η οποία ορίστηκε στις  12/02/2019 ώρα 

14:00 μ.μ.. 

13. Την ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε στις 18/02/2019 

 

Ενόψει των πιο πάνω,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 

Την παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου», με αριθμ. πρωτ. 743/8-01-2019 

Διακήρυξη και με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69366, η οποία ορίζεται στις 19/02/2019, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

 

 

 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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