
 

 

                                

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
αο αλαθνηλώλνπκε όηη θαηόπηλ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο  πνπ εζηάιε  ζηελ ππεξεζία καο   από ηε 

Γ/λζε ηνπ ΔΗΓΗ , ηελ Πέκπηε θαη Παξαζθεπή 28 θαη 29 Ινπιίνπ 2016, ην ΔΗΓΗ ζα ηεζεί εθηόο 

ιεηηνπξγίαο γηα ιόγνπο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζήο ηνπ. 

 

ύκθωλα κε ην ελ ιόγω κήλπκα πνπ ππνγξάθεηαη από ην Γ/ληε ηνπ ΔΗΓΗ, θν  Απόζηνιν 

Φξαηδέζθν, θαη  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www. 

promitheus.gov.gr,  νη θνξείο πνπ έρνπλ δεκνζηεύζεη ειεθηξνληθνύο δηαγωληζκνύο κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ εληόο ηνπ ηξηεκέξνπ ΠΔΜΠΣΗ, ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ΑΒΒΑΣΟ 28,  

29 θαη 30/7/2016 πξέπεη λα παξαηείλνπλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ωο εμήο : 

 

Δηαγωληζκνί ηεο Πέκπηεο 28/7, λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηε Δεπηέξα 1/8/2016 

Γηαγωληζκνί ηεο Παξαζθεπήο 29/7, λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία Σξίηε 2/8/2016 

Γηαγωληζκνί αββάηνπ 30/7/2016, λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία Σεηάξηε 3/8/2016. 

 

Γηα ηνπο αλωηέξω δηαγωληζκνύο, ηωλ νπνίωλ κεηαηίζεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ  ζα πξέπεη λα κεηαηεζεί θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ. 

 

Δπίζεο, νη θνξείο νη νπνίνη έρνπλ πξνγξακκαηίζεη απνζθξαγίζεηο πξνζθνξώλ γηα ηελ Πέκπηε θαη 

Παξαζθεπή 28 θαη 29 Ινπιίνπ 2016 ζα πξέπεη λα κεηαζέζνπλ ηηο εκεξνκελίεο απνζθξάγηζεο ηωλ 

πξνζθνξώλ νξίδνληαο λέεο εκεξνκελίεο από ηε Γεπηέξα 1/8/2016 θαη κεηά. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ,   ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω,  ε λέα   θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο  Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ γηα ην δηαγωληζκό κε α/α  αξηζκό ζπζηήκαηνο  26119 πνπ αθνξά ζηε Δηαθήξπμε 

5965/2016 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο : “ πληήξεζε θαη αλαθαίληζε ζρνιηθώλ κνλάδωλ 

Δήκνπ Μπθόλνπ»  είναι πλέον   η 1/8/2016 και ώρα 18:00  

 

Καη’ έπεθηαζε ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά/ ηερληθή 

πξνζθνξά) πνπ αθνξά ζηνλ ίδην  δηαγωληζκό κεηαηίζεηαη αλάινγα ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ  λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ   θαη ώξα 10:00 ζύκθωλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 14 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.  

 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όινη νη όξνη ηεο αξρηθήο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 

 

       Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ 

 

 

 

 

                                                                                          Κωλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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