
                                                1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                       Χαλκίδα, 04-10-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ. οικ.: 225572/6546 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δνση       : Λ. Χαϊνά 93                                                     
Ταχ. Κώδικας : 34 100, Χαλκίδα                                 
Πληροφορίες  : Κυριάκος Παπακυριακού                            
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53711                                        
e-mail             : papakyriakou.k@pste.gov.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» 
 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  
Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-
2023, 

4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 

5. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 271/2020 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

7. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-
2023, 

8. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 

9. Την αριθμ. πρωτ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 διακήρυξη του ηλεκτρονικού, 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο  «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο 
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της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022», σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η  17-10-2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 18-10-
2021. 

10. Το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα «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. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική 
λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ. 

11. Το άρθρο 37 του Ν.4412/2016: «… 4. 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 σχετική 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.» 

12. Το γεγονός ότι οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα και αφορούν την τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας (αποστολή προς την Ε.Ε.Ε.Ε. του τυποποιημένου έντυπου διορθωτικής διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία οι σχετικές δημοσιεύσεις σε 
εθνικό επίπεδο ), την  ενημέρωση των συστημάτων είναι χρονοβόρες, και η δυνατότητα που πρέπει 
να δοθεί στους οικονομικούς φορείς να έχουν αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουν τις προσφορές 
τους επιβάλλουν την επίσπευση των ενεργειών από μέρους μας, άρα συντρέχουν οι λόγοι του 
κατεπείγοντος του άρθρου 159 παρ. 2 ν. 3852/2010. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Την παράταση χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και 
ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με 
τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» ως 
εξής: 
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 15:00. 
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27-10-2022 και ώρα 10:00. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 

22PROC011255387 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923 διακήρυξης. 
 

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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