
 

 

 

 

Καλλιθέα Αττικής, 28 Μαρτίου 2022 

Διευκρινιστική Oδηγία ως προς την επανυποβολή αίτησης συμμετοχής 

 

Ενόψει του ότι, όπως διαπιστώθηκε, δεν είναι τεχνικά εφικτό να υπάρξει δυνατότητα εκ νέου 

υποβολής από οικονομικό φορέα της αίτησης συμμετοχής του (βλ. λ.χ. τον όρο 16.1 της 

Πρόσκλησης), με την παρούσα καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία επανυποβολής αίτησης 

συμμετοχής: 

Σε περίπτωση κατά την οποία οικονομικός φορέας έχει ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής και 

επιθυμεί είτε να συμπληρώσει αυτήν είτε να την αντικαταστήσει με νέα, δικαιούται, εντός 

της ισχύουσας προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, να την αποσύρει, 

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού. Εάν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό, μέσω της καρτέλας 

«Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού, ο 

οικονομικός φορέας, εντός της ισχύουσας προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων 

συμμετοχής, υποβάλλει εκ νέου, μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού, όλα τα αρχεία της αίτησης συμμετοχής του, 

συγκεντρωμένα σε ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή (λ.χ. zip, rar κ.λπ.) με χρήση ευρέως 

κυκλοφορούντος προγράμματος συμπίεσης- αποσυμπίεσης αρχείων (λ.χ. WinRAR). Το 

παραπάνω ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο θα προστατεύεται με μοναδικό, τουλάχιστον 

οκταψήφιο κωδικό, αποτελούμενο από γράμματα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι 

κεφαλαίο, αριθμούς και σύμβολα, κατά τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς αδύνατη η πρόσβαση 

στο αρχείο από όποιον δεν κατέχει τον ως άνω κωδικό. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 

να κοινοποιήσει τον ως άνω κωδικό στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → 

«Αποσαφηνίσεις» του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού, το νωρίτερο κατά την 

ανακοινωθείσα ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των αιτήσεων συμμετοχής 

και το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά την ως άνω ώρα. 

Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς ότι η κατά τα παραπάνω εκ νέου υποβολή 

από οικονομικό φορέα της αίτησης συμμετοχής του αντικαθιστά την ήδη υποβληθείσα 

αίτηση συμμετοχής. Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα αρχεία που θα υποβληθούν με τη χρονικά 

τελευταία υποβολή. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω διαδικασία εκ νέου υποβολής 

αίτησης συμμετοχής δεν τηρηθεί, ο οικονομικός φορέας θα αποκλείεται άνευ ετέρου. 

Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

------------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ--------------------------------------------------- 

 


