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Προς :  Ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς 
  
Θέμα : Διευκρινίσεις για την Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης 

Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης 
 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 
29.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας.  
Νοείται η ημερομηνία που αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ η διακήρυξη σύμβασης και τα λοιπά 
έγγραφά της. Δίνεται δε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να 
υποβάλλει προσφορά. 
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : στις 28.06.2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:30 της αυτής ημερομηνίας.  
Νοείται η έσχατη/καταληκτική ημερομηνία και ώρα που δύναται ο οικονομικός φορέας 
να υποβάλλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Στην παρ. 2.2.9.1 της διακήρυξης αναγράφεται : 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΕΕΣ έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι μέχρι τις 18.06.2019. 
 
Στην παρ. 2.1.4 της διακήρυξης αναγράφεται : 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά στις γενικές πληροφορίες της διακήρυξης και δη 
στην υποβολή της έντυπης προσφοράς εξ΄ού «με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία […]».  
 
Σημειωτέο ότι στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και δη στο εγχειρίδιο 
χρήσης «Υποβολή προσφοράς» αναγράφονται σχετικές πληροφορίες, που μπορούν οι 
οικονομικοί φορείς να κάνουν χρήση. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες δίδονται και από την 
υπ΄ αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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