
                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ελάτεια  3/12/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 12001 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 

και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 

ΕΣΗΔΗΣ: 184559.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «έα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/Α/7.6.2010) και ειδικότερα το άρθρο 58 παρ. 2 , όπως 

ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ  147/Α/08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 

37 παρ. 4, όπως ισχύει. 

3. Την αρ. 166278/25-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2813 Β'/2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια 

Έργα». 

4. Την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» ΕΣΗΔΗΣ: 184559  

5. Την αριθμ. Δ11/345501/2-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενημέρωση για την λειτουργία του υποσυστήματος 

ΕΣΗΔΗΣΗ Δημόσια Έργα»   

6. Την διασφάλιση της απρόσκοπτης δυνατότητας έγκαιρης υποβολής προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Παρατείνουμε την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» ΕΣΗΔΗΣ: 184559 έως 

6/12/2021 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 12:00 πμ.  Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών παραμένει η 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού και στους συμμετέχοντες, 

μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα 



ΑΔΑ: 64Τ3ΩΨΚ-0ΟΗ



του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της. 

 
 

                                                             Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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