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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 56191/01-12-2021 διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Aνοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων με τίτλο «Προμήθεια Επίπλων για τις 

ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ». 
 
 

1. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης  

και υποστήριξης λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 

15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως την έως την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 8.00 π.μ., 

προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη 

της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του G-Cloud.  

 

2. Λόγω της προπεριγραφείσας διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω 

υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η 

διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 

3. Για τον λόγο αυτό, το ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη την προμνησθείσα ανακοίνωση 

του τμήματος Διαχείρισης και υποστήριξης λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, την παρ. 4 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/9-6-2021), 

ανακοινώνει ότι η καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του 

εν θέματι διαγωνισμού μετατίθεται για την Tετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
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18:00 μ.μ., η δε ημερομηνία για την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά  μετατίθεται για την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.. 

 

4.Τέλος, επισημαίνεται ότι, αφ’ ης στιγμής (α) οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει 

να ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των 

προσφορών (βλ. άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης), (β) οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν 

και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (βλ. άρθρο 2.4.5 της 

διακήρυξης) και (γ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετατίθεται, 

κατά τα ανωτέρω, για την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, οι εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς πρέπει να ισχύουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 

τουλάχιστον μέχρι την 21.7.2022.  

 

 

 

 

 

Η Aν. Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών 

 
 
 

                                                                         Ε. Μπατζιά 
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