
 

              

  

             
                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                         Αγρίνιο, 13/12/2021 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Αριθμ. Πρωτ.:  85528                                                     
   

ΑΠΟΦΑΣΗ    ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ΄ αριθ. 80900/24-11-2021 διακήρυξης με τίτλο:  

«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη » με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 και  με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 
143821/2021. 

 
Ανακοινώνεται 

 
ότι ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 80900/24-11-2021 Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » με 
κωδικό ΟΠΣ: 5038180 και  με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 143821/2021, συνολικού προϋπολογισμού 
94.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 
Η μετάθεση οφείλετε στη Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προμήθειες και Υπηρεσίες 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) 
σύμφωνα με το Α.Π.43492 ΕΞ 08/12/2021 έγγραφο της Δ/νσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), από την Τετάρτη 15.12.2021 
και ώρα 00:00:01πμ έως την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8:00 π.μ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της  διακήρυξης η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 
η 15/12/2021 και ώρα 14:00 και σύμφωνα με το άρθρο 3.1 η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
του(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ορίζονταν Τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 πμ, ήτοι στις 21-12-2021. 
Εξαιτίας όμως της αδυναμίας υποβολής των προσφορών και της αποσφράγισης του διαγωνισμού κατά το 
παραπάνω αναφερόμενο διάστημα, κρίνεται αναγκαία η μετάθεση των ημερομηνιών ως εξής: 
 Η νέα καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προσφορών των προμηθευτών μέσω της Ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται την  Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 14:00:00 μμ 
 Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης του(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού) ορίζεται την  Παρασκευή  
31-12-2021 και ώρα 10:00:00 πμ 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου 
www.agrinio.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Η παρούσα απόφαση της μετάθεσης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας .                                                                                 

                   Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ                                                      
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών    
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

http://www.agrinio.gov.gr/



