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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ :  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό 
διαγωνισμό που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α  Συστήματος: 173262 με τίτλο «Διακήρυξη για 
σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας 
και των Νομικών του Προσώπων». 

 
Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας έχοντας υπόψη : 
 
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8-2016 Τ. Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

3) Το με αριθμ.πρωτ.38837/29-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022». 

4) Την με αριθμ.πρωτ.6511/03-10-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011347947) Διακήρυξη Δημάρχου για την ανωτέρω 
προμήθεια με α/α συστήματος 173262 και ειδικότερα την παράγραφο 1.5 που αναφέρεται καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 19η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00. 

5) Την με αριθμ.πρωτ.6514/03-10-2022 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ: ΩΝΙ7ΩΨΧ-66Σ / 22PROC011348208) Περίληψη 
Διακήρυξης Δημάρχου για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού και ειδικότερα την παράγραφο 12 που 
αναφέρεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 19η Οκτωβρίου και ώρα 13:00. 

6) Την ανάγκη χορήγησης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στον ανωτέρω 
διαγωνισμό με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την 27η Οκτωβρίου, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που 

διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α  Συστήματος: 173262 με τίτλο «Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας υγρών 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων» έως 
την 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
 
 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΨΩΖΩΨΧ-Γ2Ε
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