
                                                                         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αστυπάλαια 13/1/2023 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  

 Αριθ. Αποφ. : 18 

Αριθμ. Πρωτ. : 402  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΘΕΜΑ :  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό 
διαγωνισμό που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 180965 με τίτλο «Διακήρυξη για 
σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων 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 αριθ. πρωτ. 396/13-01-2023 έγγραφο της εταιρίας Κ.& Μ.ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ Ο.Ε. με το οποίο ζητάει 
παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης για  τουλάχιστον δύο (2) ώρες για την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών.   

4) Την με αριθ. πρωτ. 248/9-01-2023 (Α.Δ.Α.Μ. 23PROC011962068) πρόσκληση Δημάρχου για την ανωτέρω 
προμήθεια με α/α συστήματος 180965  που αναφέρεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 
13η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ. 

5) Την ανάγκη χορήγησης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στον ανωτέρω 
διαγωνισμό με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας δεδομένου ότι έχουν  διεξαχθεί 
ήδη δύο (2) διαγωνιστικές διαδικασίες που απέβησαν άγονες καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και 
ενόψει του κινδύνου να μείνουν τα οχήματα του Δήμου χωρίς τροφοδοσία καυσίμων,  να  καταστεί αδύνατη 
η αποκομιδή των απορριμμάτων, με κίνδυνο τη δημόσια υγεία των δημοτών. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

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

διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 180965 με τίτλο «Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων» έως την  13η Ιανουαρίου 

2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
 
 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ 


