
1/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, 18346   
  Μοσχάτο
: HelpDesk ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
: www.promitheus.gov.gr 

ΠΡΟΣ:
1) Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς
2) Οικονομικοί Φορείς

     Ανάρτηση: www.promitheus.gov.gr 
ΚΟΙΝ : 

1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

2) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Υποδομών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας 
Διοίκησης

3) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική 
Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση 
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), 
d11.diagonismoi@ggde.gr  

4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, gen-sec@gge.gr 

5) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ktzanetopoulos@eprocurement.gov.gr 

6) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 
(ΕΚΑΠΥ), protokollo@ekapy.gov.gr, 
president@ekapy.gov.gr 

7) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), aepp@aepp-procurement.gr,
proedros@aepp-procurement.gr

8) Ελεγκτικό Συνέδριο,
grammatia.proedrou@elsyn.gr,
grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr 

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους 
(G-Cloud) για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00»

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 08.12.2021 εγγράφου της Υπηρεσίας μας περί διακοπής 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 
15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάπτωσή του στις υποδομές του 
Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας την Τρίτη 
21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ, σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες μετατίθεται για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00. Η εν λόγω μετάθεση,  
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, κρίθηκε απαραίτητη 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του υποσυστήματος στις υποδομές 
του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud), σε συνέχεια απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων κατά την 
εκτέλεση της διαδικασίας μεταφοράς του συστήματος που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές χρονικές 
καθυστερήσεις όσον αφορά τις σχετικές προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης. 
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Υπενθυμίζεται ότι,

 Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στο GCloud, 
το υποσύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών 
ΕΣΗΔΗΣ» στην ενότητα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - 
Προμήθειες και Υπηρεσίες» της Διαδικτυακή Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr). Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «https://ebs.eprocurement.gov.gr» για απευθείας 
πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες καταργείται.

 Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω 
αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών 
Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας 
υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική 
Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να 
ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη 
λειτουργίας του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών (με 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017), υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια 
αποσφραγίσεων προσφορών κλπ.

 Συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί 
μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα 27.12.2021, καθώς στο διάστημα μη 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν 
θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.

 Διευκρινίζεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς στο 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
o που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται 

να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα

o που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, 
πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής αιτήματος της Αναθέτουσας 
Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (ticket) εδώ με συνημμένη 
την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού

Η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός 
Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint δεν θα επηρεαστούν.

Η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών 
Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία 
επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί 

α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» 
(www.promitheus.gov.gr)

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr54
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=19lno7lnhn_195&_afrLoop=10684274284814108#@?_afrLoop=10684274284814108&wc.contextURL=%252Fspaces%252Fprod_ministry&_adf.ctrl-state=npr4xub02_4
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
«Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής 
Πύλης «Your Europe - gov.gr»

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών 
Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Αθανάσιος Πανταζής

Εσωτερική Διανομή:  
1) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

https://www.gov.gr/el/sdg/public-contracts/submitting-bid-online/bidding-online-in-public-procurement-procedure/contact-details
https://www.gov.gr/el/sdg/public-contracts/submitting-bid-online
https://www.gov.gr/el/sdg
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