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ΘΕΜΑ: Διόρθωση λανθασμένης αναφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ως προς τις ημέρες ισχύος των 

προσφορών για τον διαγωνισμό  με Σ.Α. 183612 - «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και 
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ 2023 (Φρανκφούρτη, Γερμανία, 23-25.05.2023)» με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.  

 
Στην υπ’ αριθ. 1766/13-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012138363 2023-02-15) διακήρυξη ΕΟΤ για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό 
χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ 2023 
(Φρανκφούρτη, Γερμανία, 23-25.05.2023)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από 
οικονομική άποψη βάσει τιμής  
στα σημεία: 
 
α) σελ. 5,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
και  
β) σελ. 31, Παράγραφος 2.4.5 -  «Χρόνος ισχύος των προσφορών»   
 
αναφέρεται ότι «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού».  
 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ του ως άνω διαγωνισμού με Σ.Α. 183612 εκ παραδρομής στο σημείο 
«Πρόσθετες παράμετροι κεφαλίδας (φορέας και προμηθευτής)» ως ημέρες ισχύος προσφορών αναφέρονται 90, 
έναντι του ορθού 120 (ημέρες).  
 
Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ό,τι αναφέρεται στο τεύχος Διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, ήτοι χρόνος ισχύος 
προσφορών: 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Ως εκ τούτου, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύει για 150 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.   
Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ στη διεύθυνση (URL): http://gnto.gov.gr/: στη διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > EOT > 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

                                                                                                            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                         
 
 
                                                                                                                                                                ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΚΟΥΡΗ 
Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                         
 Γρ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 
 Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής 
 Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων/Τμήμα Εκθέσεων  
 Πρόεδρο Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  
 Γραμματεία Δ/νσης/Τμήμα Προμηθειών 
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