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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31 / Τ.Κ.: 42132 
Πληροφορίες : Ματίνα Καβουρίδου
Τηλέφωνο : 2431351521
Email : m.kavouridou@thessaly.gov.gr

                                                                        
ΘΕΜΑ: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης 

προσφορών του με αρ. συστήματος ΕΣΗΣΗΣ 169953 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού των 
υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
2022-2025», υποέργο  1 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23» 
λόγω διακοπής και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), σύμφωνα με την οποία «Σε περιπτώσεις 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή 
λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή 
των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η 
δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης 
Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας»

2. Την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021): Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

3. Το με αριθ. πρωτ. 38837/29-09-2022 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
ΘΕΜΑ: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022», σύμφωνα με το οποίο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου 
να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του και θα τεθεί εκ νέου σε 
παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ.

2. Την με αριθ. 866/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας  περί έγκρισης της 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
2022-2025», υποέργο  1 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23»

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση εξουσιοδοτείται η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Τρικάλων για τον ορισμό με πράξη της, της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των 
προσφορών, στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει (πιστοποιημένη από την αρμόδια αρχή) τεχνική αδυναμία 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να προκαλεί αποκλεισμό οικονομικών φορέων από την εμπρόθεσμη 
κατάθεση προσφοράς.

4. Την δημοσιευθείσα Προκήρυξη του διαγωνισμού στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με                             
αρ. 2022/S 172-487804 

5. Την διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011189996), με την οποία καθορίστηκε ως καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού η 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
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10:00 π.μ.

6. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε συστημικό αριθμό 169953

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του εν εξελίξει και με αρ. συστήματος 169953 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2025», υποέργο  1 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23» την 1η Νοεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.μ.

2. Μεταθέτει την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του ανωτέρω διαγωνισμού                         
την  7η Νοεμβρίου 2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι, η αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού συνεπάγεται αλλαγή 
στην ημερομηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να είναι η    
01-12-2023.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων

Βασιλική Ταμπακιώτη
Τοπ. Μηχ. με Α’β
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