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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης προσφορών
δημοπρασιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε Αχαΐας .
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/47/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής
Δημοσίων Έργων».
2) Την υπ’ αρίθμ. 2607/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΓΞ7Λ6-ΕΥ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι
όροι της διακήρυξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων
Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με
κωδικό 2014ΕΠ50100004) με την οποία ο Δ/ντης της Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ όπως με
πράξη του που θα επέχει απόφασης Προϊσταμένης Αρχής καθορίζει τις ημερομηνίες του άρθρου 18
της διακήρυξης.
3) Την υπ’ αρίθμ. 2342/2019 (ΑΔΑ 96ΜΧ7Λ6-ΝΜ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι
όροι της διακήρυξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Μέτρα αποκατάστασης και
λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητες ΠΕ Αχαΐας», Προϋπολογισμού: 800.000,00€ (ΣΑΕΠ
001 με κωδικό 2019ΕΠ00100014) με την οποία ο Δ/ντης της Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ
όπως με πράξη του που θα επέχει απόφασης Προϊσταμένης Αρχής καθορίζει τις ημερομηνίες του
άρθρου 18 της διακήρυξης.
4) τον από 25/05/2020/121998/2489 Καθορισμό ημερομηνιών του άρθρου 18 της Διακήρυξης
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του έργου: «Συντήρηση
Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€
(ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004) ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και ως
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/06/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
5) τον από 11/05/2020/107371/2126 Καθορισμό ημερομηνιών του άρθρου 18 της Διακήρυξης
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του έργου «Μέτρα
αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητες ΠΕ Αχαΐας»,
Προϋπολογισμού: 800.000,00€ (ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100014) ως ημερομηνία και
ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/06/2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 25/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
6). Το υπ’ αρίθμ. 14178ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης οπου ενημερωθήκαμε για την διακοπή λειτουργίας του
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ για την χρονική περίοδο 12/06/2020 -22/06/2020.
7) τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης ότι: «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, ….»
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8. Το γεγονός ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών των
κάτωθι διαγωνισμών της Δ/νσης μας, που βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησής τους σε εξέλιξη
στο ΕΣΗΔΗΣ και πρέπει να μετατεθούν και να καθοριστούν εκ νέου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την έγκριση μετάθεσης των ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης
προσφορών των δημοπρασιών των κάτωθι έργων:




«Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» Προϋπολογισμού:
1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004) ως ημέρα λήξης παραλαβής
των προσφορών η 02/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ και ως ημέρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
«Μέτρα αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητες ΠΕ
Αχαΐας», Προϋπολογισμού: 800.000,00€ (ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100014)
ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
25/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Ε.Δ.:
1. Φ.Ε.
2. Φ21

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας
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