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ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν 

εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών λόγω αδυναμίας 

συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : 

«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 36, 37 και 98. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10. 

3. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Την με αρ. 117384 (Β' 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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5. Την με αριθμ. πρωτ. 36682/4660/7-7-2020 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20PROC006997189 

διακήρυξη της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 

«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων», στην οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το 

διαγωνισμό ορίστηκε η 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία 

αποσφράγισης η 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Την υποβολή προσφορών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/7/2020 του 

διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ανάρτηση στο 

ΕΣΗΔΗΣ του «ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» από την Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Το από 30/07/2020 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής του 

διαγωνισμού μέσω του «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο εισηγείται την αναβολή 

ή ακύρωση του διαγωνισμού λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού 

την 31η Ιουλίου 2020. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση δικτύου 

εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

90467 για την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η παρούσα διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

ΜΩΫΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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