
 

                                                                                                                        

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 53791/29-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην 

παράταση του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & 

επισκευή οχημάτων, που δημοσιεύτηκε στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με συστημικό αριθμό «141194»,  

λόγω προγραμματισμένης διακοπής παροχής υπηρεσιών. 

Β. Παράταση ή μη του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & 

επισκευή οχημάτων με συστημικό αριθμό «141194», στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, λόγω προγραμματισμένης 

διακοπής παροχής υπηρεσιών».  

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Η με αριθμ. πρωτ. 43269/20-10-2021 διακήρυξη, που αφορά στην προμήθεια 

ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή οχημάτων, αναρτήθηκε στις 20/10/2021 στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 

«141194», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 26/11/2021. Κατόπιν 

ενημέρωσης με το με αρ. πρωτ. 40944 ΕΞ 2021/18-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά στην ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένη διακοπή 

της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 26.11.2021 και ώρα 08:00 

έως και ώρα 23:59, πολλοί οικονομικοί φορείς δεν κατάφεραν να υποβάλουν προσφορά. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 53791/29-11-2021 πρακτικού της 
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Προς: 
 

 
Αχαρνές, 29/11/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 



 
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην παράταση του χρόνου 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή οχημάτων, που δημοσιεύτηκε στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με συστημικό αριθμό «141194»,  λόγω 

προγραμματισμένης διακοπής παροχής υπηρεσιών και Β. την παράταση ή μη του χρόνου 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή οχημάτων στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με συστημικό αριθμό «141194» και νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02/12/2021 και ώρα 15:00  και νέα 

ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 06/12/2021 και ώρα 10:00. 

      

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής   

 
 
 

           Κων/νος Κασιμάτης           1. Σάββας Παπαδόπουλος 2. Σπυρίδων Παππούς 


