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ενδιαφερόμενους             Οικονομικούς 
Φορείς

 
 Απόφαση   ΑΡΙΘ. 112 /2021   

 
 ΘΕΜΑ: “ Χρονική Παράταση της καταληκτικής  ημερομηνίας     υποβολής     των     

προσφορών των   οικονομικών   φορέων   για   τον   Πρόσκληση  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος    με   αριθ.   Πρωτ. 636/15-01-2021 ``    

                                  

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

 
Έχοντας  λάβει  υπόψη  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής  
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'   147)   “Δημόσιες   Συμβάσεις   Έργων,   

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

 του N. 4555/18 (133 Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
 Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1 

 του ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. Ν 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), 

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 του ν.3979/2011 ( Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

 
 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
 του ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α’/ 8-6-2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων”, 
 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 
 του π.δ. 38/2017 « Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (Α΄ 63/04-05-2017), 
 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

 
 την ανάγκη του Δήμου για την  Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας 

ταχυμεταφοράς (COURIER ) 
 Την σχετική υπ.αριθ. 4/2021  μελέτη του Tμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την υπηρεσία  “Αποστολή  αλληλογραφίας μέσω 
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου `` για το 2021 συνολικής δαπάνης 5.000,00 €, συμπ/μένου 
του Φ.Π.Α. 

 το πρωτογενές αιτήμα που καταχώρησε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο Κεντρικό  
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εν λόγω  υπηρεσία   
21REQ008006210 2021-01-14 . 

 Τo  τεκμηριωμένo αίτημα  με αριθμό πρωτ.:594/14-01-2021 
 Την υπ.αριθ. 90/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ποσού   5.000,00 ευρώ για το 

οικονομικό έτος 2021 για την για την υπηρεσία  “Αποστολής  αλληλογραφίας μέσω 
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου `` (ΑΔΑ: 6ΜΟΒΩΡΖ-19Σ  και ΑΔΑΜ:21REQ008007183 2021-
01-14). 

 
 Την  απόφαση Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης με αριθμό πρωτ.:629/15-01-2021. 
 το άρθρο 60 του Ν.4412/2016 “ Καθορισμός προθεσμιών” που αναφέρει ότι κατά τον 

καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι αναθέτουσες αρχές 
οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τόσο την πολυπλοκότητα της σύμβασης όσο και τον 
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών από τους οικονομικούς 
φορείς. Επιπλέον εάν έχουν ζητηθεί από οικονομικούς φορείς εμπρόθεσμα και 
τυπικώς αποδεκτά αιτήματα παροχης διευκρινίσεων αυτά θα πρέπει να εξεταστούν 
και να απαντηθούν αρμοδίως, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών τους και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και άρα 
μεγαλύτερου ανταγωνισμού που θα διασφαλίσει οικονομικότητα που είναι προς το 
συμφέρον του Δήμου και του δημοσίου συμφέροντος. 
 
 
 

 
 



                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Την χρονική παράταση της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής των προσφορών των 
οικονομικών φορέων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.:636/15-01-2021 
για την υπηρεσία    “Αποστολή  αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier ) 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου `` για το έτος 2021 
συνολικής δαπάνης 5.000,00 €, συμπ/μένου του Φ.Π.Α για την διασφάλιση της ορθής 
διεξαγωγής της πορείας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας  και 
κυρίως τη δυνατότητα  εκτέλεσης της , η υποβολή των προσφορών  από τις ενδιαφερόμενες 
εταιρείες  παρατείνεται  κατά  επτά  ημέρες (7)  και μετατίθεται  η  ημερομηνία  
αποσφράγισης  προσφορών   για την  01/02/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα    11.00 π.μ    . 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
-Τμήμα Λογιστηρίου  
-Βιβλίο Αποφάσεων   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


