
                             

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος, 14-12-2021   

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 37226        

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

  

  Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 34296/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009596444) διακήρυξης διαγωνισμού 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 577.981,98€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 39/2020) και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ8-12-

2021 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Δ/νσης 

Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 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)», την με αριθμό 64/735/2021 (ΑΔΑ: 9Υ8ΣΩΛ7-104) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης 

προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με αρ. 34296/19-11-2021, το υπ’αριθ. 

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», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε ισχύει, του Ν.4782/2021, όπως ισχύει, 

και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση της εν λόγω 

σύμβασης 

Μεταθέτει 

α)την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 142037 για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 577.981,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 

39/2020) στη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00, 

β)την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού στη νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης προσφορών στις 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,  

με αντίστοιχη παράταση κατά εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών 

(παρ. 2.4.5 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 34296/19-11-2021διακήρυξης διαγωνισμού), καθώς και του χρόνου ισχύος 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ.2.2.2 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 34296/19-11-2021διακήρυξης 

διαγωνισμού),  

λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ προμηθειών και υπηρεσιών για το χρονικό 

διάστημα από 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 έως και 21-12-2021 και ώρα 8.00 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.  

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της η υπ’ αριθ. πρωτ. 34296/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009596444) 

διακήρυξης διαγωνισμού ως έχουν. 

   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 
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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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