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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πληροφορίες:
Απόστολος Βλάχος
Τηλέφωνο:
210 33 77 185
Τηλεομοιοτυπία: 210 33 77 173
Ηλ. Ταχυδρομείο: a.vlachos@cmc.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
Ταχ. Κώδικας:
105 62
Αθήνα, 08.04.2020
Αρ. Πρωτ.: 817

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση του υπ’ αριθμ. 646/9.3.2020 (με ΑΔΑΜ: 20PROC006400631)
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς όλου του
γραφειακού εξοπλισμού, υλικών και αρχείων στο νέο κτήριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ. (με συστημικό αριθμό 86230,1), σύμφωνα με το άρθρο 60 της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου»
Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 (Β΄ 1168) κοινής υπουργικής απόφασης
«Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄
986),όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1040)», αναφορικά με την παράταση της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών έως την 27η Απριλίου 2020 και λαμβάνοντας στα υπόψη το γεγονός
ότι στον υπ’ αριθμ. 646/9.3.2020 (με ΑΔΑΜ: 20PROC006400631) Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς όλου του γραφειακού εξοπλισμού,
υλικών και αρχείων στο νέο κτήριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (με συστημικό
αριθμό 86230,1), απαιτείτε υποχρεωτικά η αυτοψία των κτηρίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(υφισταμένου και νέου), παρατείνεται ο ως άνω διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 60 της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 (και ώρα 15:00) και με νέα ημερομηνία αποσφράγισης
των προσφορών την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (και ώρα 11:00).
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα αποστέλλουν αιτήματα αυτοψίας των κτηρίων, όπως ορίζει
η σχετική διακήρυξη, από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και μετά. Όσα αιτήματα ήδη έχουν
αποσταλεί δεν θα ληφθούν υπόψη και ως εκ τούτο θα πρέπει, μετά την παραπάνω ημερομηνία,
να αποσταλούν εκ νέου.
Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, που αφορά στον ως άνω διαγωνισμό, θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη.
Η Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστασία Στάμου

