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ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

   

     Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.35142/29-11-2021 διακήρυξης διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» Προϋπολογισμού 127.893,60 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) Α.Μ. 90/2021, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής και λαμβάνοντας υπ’όψιν  το υπ’αριθμ.43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους 
(G-Cloud)» και την υπαριθμ.64/733/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,   
 
       Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021”, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στην νέα καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :  
      24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,  
και στην νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : 
      29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,  
λόγω της προγραμματισμένης μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ προμηθειών και υπηρεσιών για το χρονικό 
διάστημα από 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως και 21.12.2021 και ώρα 8.00 π.μ. και 
προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών και να υποβάλουν την προσφορά τους στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ χωρίς προβλήματα.  
         Επισημαίνεται ότι, κατόπιν παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 
παρατείνεται αντίστοιχα, κατά οχτώ (08) ημερολογιακές ημέρες, ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
(παρ. 2.4.5 της διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
(παρ.2.2.2 της διακήρυξης) στην ως άνω διαδικασία. 
      Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αριθμ.πρωτ.35142/29-11-2021 σχετικής αναλυτικής 
Διακήρυξης. 
       Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.4121/30-07-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ [ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ] με 
θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 
διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης», οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση 
των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. μιας αλλαγής/μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 
λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων 
δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και 
λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής 
πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  
     
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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