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ΘΔΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΓΙΔΘΝΟΤ  ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

SMARTCITIES, ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ» 

 

      Αλαθνηλώλνπκε  όηη ζύκθσλα κε ηελ αξ. 77/2019 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο(ΑΓΑ: 

75ΦΟΨ9Ψ-ΨΧ3), δόζεθε παξάηαζε ζηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηνλ αξ. 1/2019 

δηεζλή αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε ζπζηεκηθό αξηζκό ΔΣΗΓΗΣ 70468 θαη ηίηιν  

«ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMARTCITIES, ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, 

ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ» θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη σο εμήο :  

  

1) Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ  είλαη ε 29η τοσ μηνός Μαρτίοσ, τοσ 

έτοσς 2019, ημέρα Παρασκεσή και  ώρα 13:00:00 μ.μ. αληί ηεο 14εο ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ 

έηνπο  2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00:00 κ.κ.  

2) Οξίδεηαη σο λέα εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Σπκκεηνρήο- Τερληθή Πξνζθνξά» ε 4η τοσ μηνός Απριλίοσ ,τοσ έτοσς 2019, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00:00 π.μ. αληί ηεο 20εο ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη 

ώξα 10:00:00 π.κ. 

 

Τνλίδνπκε όηη νη ππόινηπνη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ΑΓΑΜ 19PROC004438946 

ηζρύνπλ σο έρνπλ. Φξεηάδεηαη λα δνζεί πξνζνρή έηζη ώζηε λα ιεθζεί ζσζηά ππόςε ε λέα 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θάπνην ζηνηρείν πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί  ζε ζρέζε κε απηήλ ( π.ρ. ε δηάξθεηα ηζρύνο γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό , ν ρξόλνο  ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο) .  

Η πξναλαθεξζείζα παξάηαζε ζα ιάβεη δεκνζηόηεηα κέζσ: 
α) δηνξζσκέλεο πξνθήξπμεο  πνπ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ κε ειεθηξνληθά κέζα  ζηελ Υπεξεζία 
Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
β) ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο πνπ ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα, ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζην ΔΣΗΓΗΣ ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο :  www.dimosvolvis.gr, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζηελ έδξα 
ηνπ Γήκνπ θαη 
γ) ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηηο εθεκεξίδεο:   
1. Ηκεξήζηα Τνπηθή ( Καζεκεξηλή Τνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο ) 
2. Δπηά Ηκέξεο (Τνπηθή Δβδνκαδηαία)  

              

           Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                             και με τη αρ.  324/2018 Α.Γ.                                    

                                               Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
                   
 
                                                                                           ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   

 

http://www.dimosvolvis.gr/
ΑΔΑ: ΨΡΝΣΩ9Ω-4ΡΟ
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