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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 ΕΣΗΔΗΣ 195840 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τεχνικών υπηρεσιών  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ» 
υποέργο 1: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης 
πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων» λόγω διακοπής και αναβάθμισης του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 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 αδυναμία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών  συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, και στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον 
τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.»

2. Την Υπουργική Απόφαση 166278/((ΦΕΚ Β' 2813/30.06.2021)): Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 
ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

3. Το με αριθ. πρωτ. Δ11/81469/14-03-2023 έγγραφο του τμήματος Διαγωνισμών, Έργων, Μελετών και Τεχνικών 
Υπηρεσιών (α΄), της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα», σύμφωνα με το οποίο το 
υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τίθεται εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 14.03.2023 και 
ώρα 18:00  έως και Πέμπτη 23.03.2023 και ώρα 18:00 προκειμένου να εκτελεστούν  εργασίες αναβάθμισης. 

2. Την με αριθ. 1411/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας  περί έγκρισης της 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων της διακήρυξης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ»    
υποέργο 1: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και 
πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων»

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. 2023/S 030-087630

5. Την διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC012113176), με την οποία καθορίστηκε ως καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ.
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6. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε συστημικό αριθμό 195840

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του εν εξελίξει και με αρ. συστήματος 195840 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ» υποέργο 1: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 
ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. 
Τρικάλων»  την  4η Απριλίου 2023  , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

2. Μεταθέτει την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού                         
την  10η Απριλίου 2023,  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     
4-5-2024.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-3-2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, το αργότερο έως την 29-3-2023.

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

Βασιλική Ταμπακιώτη
Τοπ. Μηχ. με Α’β
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