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Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)  παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία της Δια-
κήρυξης 4/22 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις  προαπαιτούμενες παρεμβάσεις
που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21 (ΦΕΚ 5519Β/29-11/21)
για την πυροπροστασία και την έκδοση πιστοποιητικού όπου απαιτείται, για τις Δομές Αττι-
κής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171391 ως κάτωθι:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
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08:00

15/09/2022 και ώρα 
11:00

04/10/2022 και ώρα
11:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Η παράταση κρίνετε αναγκαία ώστε οι οικονομικοί φορείς να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για την ορθή
κατάθεση της προσφοράς τους.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό-ούς  φάκελο-ους,  στον  οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα
στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, η εγγυητική κατατίθεται σε ξεχωριστό
φάκελο με την ένδειξη ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου,

β) τα δικαιολογητικά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ)  ιδιωτικά  έγγραφα τα  οποία  δεν   έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  ή  δεν  φέρουν  θεώρηση  από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ)  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έντυπα  έγγραφα  που  φέρουν  την  επισημείωση  της  Χάγης  (Apostille),  ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των περιπτώσεων β έως δ κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο με την
ένδειξη ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ο οποίος λαμβάνει άλλο αριθμό πρωτοκόλλου.    

Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» και
του  (υπό)φακέλου «Οικονομική  Προσφορά»,  θα πραγματοποιηθεί  την  Δευτέρα 10/10/2022 και
ώρα 09:00. 

Ο Συντάξας Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος

            Η Αναπληρώτρια 

            Γενική    Διευθύντρια 

Δημ. Γκοσδής       Ασπ. Καρφάκη             Βίκυ-Ελένη Χατζηγαλήνη
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