ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 12938

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 365 / 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. »-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ”.
Συν.: το υπ΄Αρίθμ Πρωτ. 12863/25-04-2109 έγγραφο της συντάξασας της μελέτης
Α.Μ. 06/2019 με θέμα την «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.»
Ο Δήμαρχος







Έχοντας υπόψη:
Τον Ν.4555 / 2018 (ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) «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»]
Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό».
την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
το άρθρο 58,παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’).
των άρθρων 5, 105 & 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά
δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον συνοπτικό
διαγωνισμό που διεξάγεται με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.»,στις 10/05/2019
, καθώς απαιτούμενο δικιαιλογητικό στο φάκελο υποβολής προσφοράς των συμμετεχουσών
εταιρειών είναι η βεβαίωση αυτοψίας στους χώρους που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός (σχολεία).
Λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι τις
03/05/2019, όπου έληγε αρχικά ο διαγωνισμός, γεγονός που κωλύει την ομαλή διεξαγωγή και
ολοκληρωμένη συλλογή δικαιολογητικών από τις συμμετέχουσες εταιρείες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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