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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον
Εκσυγχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

3.

Τις διατάξεις του Ν.2690/1999

4.

Την προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε από οικονομικό φορέα κατά των όρων της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού
για την Ανα-βάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ.
Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος” και συστημικό αριθμό 65622

5.

Την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού

6.

Την ΑΟΕ 355/2018 περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον
ανωτέρω διαγωνισμό

7.

Την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης έως ότου αποφανθεί η ΑΕΠΠ με απόφασή της για
την προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «προμήθεια
και εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού
Δ.Κ Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος » με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 65622. Νέα Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4/1/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ
2. Την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ηλεκτρονική
αποσφράγιση προσφορών) με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δ.Κ Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος » με συστημικό
αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 65622.
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 10/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ.
3. Επισημαίνεται ότι στην εγγυητική συμμετοχής θα αναφέρεται η νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και ο χρόνος ισχύος της θα ακολουθεί την νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Ομοίως και ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα αφορά στην νέα καταληκτική
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τέλος όσον αφορά τις διευκρινήσεις, αυτές θα υποβάλλονται 12
ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης αρ.πρωτ. 13286/16-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003866432 )
ισχύουν ως έχουν.
Τα ανωτέρω έχουν ισχύ εώς ότου αποφανθεί η ΑΕΠΠ με απόφασή της για την προδικαστική προσφυγή
κατά της διακήρυξης που ασκήθηκε από την εταιρεία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ.

Κουφάλια, 20/11/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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