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Προς τις Αναθέτουσες Αρχές και 
τους Οικονομικούς φορείς, 
χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
- Γραφείο Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
- Γραφείο Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
- Γραφείο Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών 
 
ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)  

 

Με την παρούσα πιστοποιούμε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, 
την τεχνική αδυναμία λειτουργίας των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, από την Πέμπτη 11/07/2019 
και ώρα 01:30 έως την Παρασκευή 12/07/2019 και ώρα 12:00. 

Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας των συστημάτων δεν ήταν δυνατή η 
διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για συμβάσεις 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων καθώς και η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των 
προβλεπόμενων από το νομικό πλαίσιο Πράξεων. 

Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
πιστοποίηση, την ανωτέρω διάταξη νόμου και τις Υπουργικές Αποφάσεις 117384/26-10-
2019 (ΦΕΚ/Β/3821/2017) και 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ/Β/1924/2017), θα πρέπει, με 
αιτιολογημένη απόφαση τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους 
οποίους κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας των συστημάτων είχε καθορισθεί 
καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή 
ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων, διενέργεια 
αποσφραγίσεων προσφορών κλπ. Ειδικότερα ως προς την καταληκτική προθεσμία υποβολής 
προσφορών, συνιστάται στις αναθέτουσες αρχές να μεταθέσουν την προθεσμία αυτή 
τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη 
ημέρα της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας. Επίσης κρίνεται σκόπιμο και συνιστάται 
στις αναθέτουσες αρχές να μεταθέσουν αναλόγως και τις καταληκτικές ημερομηνίες 



υποβολής προσφορών και στους διαγωνισμούς των οποίων η καταληκτική ημερομηνία είχε 
προσδιορισθεί για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 12/07/2019 έως και τη Δευτέρα 
15/07/2019. 

Οι αναρτήσεις Πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των αναθετουσών 
αρχών και των οικονομικών φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να 
συνδράμει  στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών. 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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