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ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

13015/10.08.2021 Διακήρυξης για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό με τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση 

αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» (Σ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ 136291) 

 

Σχετ.: 1.   Η υπ’ αριθμ. 328/09.11.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: 6ΦΕ446ΜΜΥΗ-ΚΤΦ) 

  2. Οι με αρ. πρ. 14608,14609,14610 και 14611/10.09.2021 

διευκρινιστικές απαντήσεις επί της διακήρυξης που έχουν 

αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

 

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της αναγραφομένης στο 1ο Σχετικό, απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στα πλαίσια της διενέργειας του Διεθνούς 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων με ΣΑ 136291 στο 

ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο 

Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.  

Ως συνέπεια οι χρόνοι καταληκτικής ημερομηνίας και διενέργειας του διαγωνισμού 

στον διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφορών www.promitheus.gov.gr διαμορφώνονται 

ως κάτωθι : 

Νέα ημερομηνία πρόσβασης στο διαγωνισμό και υποβολής προσφορών ορίζεται η 

29η-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 



Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η-12-

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 

Νέα καταληκτική  ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού ορίζεται η 17η -

12-2021 Ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10.00 

Κατ’ αντιστοιχία των παραπάνω αναγραφέντων νέων ημερομηνιών διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού, μετατίθενται και το σύνολο των λοιπών ημερομηνιών ή προθεσμιών που 

εξαρτώνται από αυτές κατά τα αναγραφόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη και τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δημοπράτησης της Πράξης, τα οποία κατά τα λοιπά και ισχύουν. 

Όσοι Οικονομικοί Φορείς έχουν ήδη υποβάλει προσφορά, μπορούν να την 

αποσύρουν και να επανυποβάλλουν την προσφορά τους.  
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