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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ 27-7-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. Α206/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτό αίτημα αναστολής που περιέχεται στη με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 956/21.7.2020 προδικαστική προσφυγή, όσον αφορά την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα A’ (Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας
τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με
περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και
υπογειοποιημένων κάδων) και το Τμήμα Β΄ (Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης
6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής) της
υπ’ αριθμ. 6946/23.06.2020 διακήρυξης, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93874 και 93993 για την σύναψη συμφωνίας
πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων, ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στην Ομάδα A’ και στην Ομάδα Β’ του διαγωνισμού
τη Δεύτερα 25.9.2020 και ώρα 19:00 μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης των αιτήσεων
την Πέμπτη 1.10.2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Τα έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει

να λάβουν υπ’ όψιν τις νέες ημερομηνίες. Η διαδικασία ανάκλησης αίτησης γίνεται με
υποβολή αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.


Ανακοίνωση για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

συμμετοχής να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ: http://www.edsna.gr., στον

ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr, και στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του διαγωνισμού.
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