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ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

 

ΝΝ έέ αα   μμ εε ττ άά θθ εε σσ ηη   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ιι ώώ νν   γγ ιι αα   ττ οο νν   δδ ιι αα γγ ωω νν ιι σσ μμ όό   ττ οο υυ   έέ ρρ γγ οο υυ ::   

«« ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ   ΣΣ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΡΡ ΟΟ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ   ΚΚ ΡΡ ΥΥ ΟΟ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΙΙ   ΑΑ ΤΤ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ »»   

(( ΑΑ .. ΔΔ ..   22 55 11 22 ))   --   ΑΑ // ΑΑ   ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΔΔ ΗΗ ΣΣ ::   11 99 11 77 55 55   

 
1. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4279/20-10-2022 Απόφασης του Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», o Πρόεδρος Δ.Σ. 

και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10095/22/31-10-202 

απόφασή του, σχετικά με τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου, αποφάσισε την αρχική μετάθεση των 

ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

αυτών, που αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου. 

2. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4318/07-12-2022 Απόφασης του Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», o Πρόεδρος Δ.Σ. 

και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.111963/22/16-12-2022 

απόφασή του, σχετικά με τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου, αποφάσισε τη νέα μετάθεση των 

ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

αυτών. 

3. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4241/04-08-2021 Απόφασης του Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», o Πρόεδρος Δ.Σ. 

και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.217/23/11-01-2023 

απόφασή του, σχετικά με τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου, αποφάσισε εκ νέου τη νέα μετάθεση 

των ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των αυτών, ως ακολούθως: 

 Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 07-02-2023 

και ώρα 14:00. 

 Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2023 και 

ώρα 10:00. 

4. H αποστολή της ανακοίνωσης της νέας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε την 11/01/2023. 

5. Λοιπές πληροφορίες όπως και η παραπάνω απόφαση του Δ/ντος Σύμβουλου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» 

βρίσκονται στο site της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τα 

Δημόσια Έργα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

       ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

      ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ  
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