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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προς : Ενδιαφερόμενους

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

: Εθν.Αντίστασης 20
65110 Καβάλα
: Α.Πεσυρίδου
: 2513503298
: athepes@pamth.gov.gr

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης της υπ’ αριθμ. οικ.263100/3889/05-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΟ7ΛΒ-Ρ74) Πρόσκλησης
σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή
αναδόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Π.Ε. Καβάλας, για το σχολικό έτος 2022-2023»
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 2285/20-9-2022 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. και
β) το από 20-9-2022 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα Συνεταιρισμός Ασυρματοφόρων Επιβατικών
Δημοσίας Χρήσεως EUROTAXI, και με τα οποία αιτούνται την παράταση της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, λόγω της σύντομης προθεσμίας συλλογής δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς.
2. Το γεγονός ότι η αιτούμενη, από τους ως άνω ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, παράταση της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι διαγωνισμό κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή
αναγκαία για τον παραπάνω λόγο καθώς και για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην
προσπάθεια τους να υποβάλλουν άρτιες προσφορές.
3. Οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το αναγκαίο χρονικό
διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να
προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους (ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της υπ αριθμ.

οικ.263100/3889/05-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΟ7ΛΒ-Ρ74) Πρόσκλησης σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων για την μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, για το σχολικό έτος 20222023 έως και την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 μμ., καθώς και τη μετάθεση της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου και
ώρα 10:00π.μ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Αλέξιος Πολίτης

