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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Θέμα: Παράταση χρόνου Καταληκτικής Ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. ΤΕΙ 1290/1.3.2018 
διαγωνισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

 
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΤΕΙ 1290/1.3.2018 διακήρυξης της Επαναπροκήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού 
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων, όπως αυτά αναγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου στη «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από 
8.5.2018 έως 31.12.2021», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(7.525.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 2631α, 
σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Α137/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ (5ο κλιμάκιο) αναστέλεται η πρόοδος της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 
και ώρα 17.00 μ.μ..  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) με Αρ. Συστήματος 54225 & 54863, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ: www.teiste.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, στην  Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίληψης αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τύπο. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: η 16.5.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
στους δύο ανωτέρω συστημικούς αριθμούς. 

 

Με εντολή του Πρύτανη 

Ο Αντιπρύτανης επί των  Οικονομικών Υποθέσεων 

 

 

Καθηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
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