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Αθήνα,  10 Σεπτεμβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.1623 

 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Κορυδαλλού,   κ. Νικόλαο Χουρσαλά  

 

 

Κοινοποίηση: 

-Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ 

-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού 

 

Θέμα: Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά κτίρια 

του Δήμου Κορυδαλλού» 

 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

  

         Είμαστε αποδέκτες  διαμαρτυριών μελών της Ένωσής μας, Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων,  οι οποίοι, ενώ ενδιαφέρονταν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου  του θέματος , διαθέτοντας όλα τα 

απαραίτητα προσόντα, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα αυτή, λόγω τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ.  

      Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την από 08.09.2020 ανακοίνωση της Δ/νσης 

Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων η  Διαδικτυακή  Πύλη «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» δεν ήταν σε 

λειτουργία από τη Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23.00 έως και την Τρίτη 08.09.2020 και 

ώρα 16.00.  

     Σημειωτέον ότι  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του εν λόγω 

διαγωνισμού  ήταν η Τρίτη   08.09.2020 και ώρα 14.00.  

    Επειδή σύμφωνα  με τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ1455/ 

10.09.2020  έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)  του 

Υπουργείου Υποδομών συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που έχει παρέλθει η 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, 

     Παρακαλούμε για   τις ενέργειές σας ώστε να μετατεθεί η  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την «Υλοποίηση και 
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συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά κτίρια του Δήμου 

Κορυδαλλού» προκειμένου  να λάβουν μέρος όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μας.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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