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Καλλιθέα Αττικής, 8 Σεπτεμβρίου 2022 

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για 

την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για 

έως δώδεκα (12) μήνες. 

 

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση, 

αυτονοήτως ισχύουν τα ακόλουθα, σε περίπτωση που, καίτοι ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας έχει υποβάλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού η υποβολή του οποίου ζητείται από 

την Πρόσκληση, η έκδοση αυτή δεν επιτευχθεί από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, μέχρι 

την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

Σε μία τέτοια περίπτωση, ο εν λόγω ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει, με την 

αίτηση συμμετοχής του, αντί του οικείου πιστοποιητικού, να υποβάλει (σωρευτικώς): 

 

Α) Εάν υπάρχει παλαιότερο (ανεπίκαιρο) αντίστοιχο πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό αυτό. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται αναλυτικά ότι υποβλήθηκε η σχετική 

αίτηση, αναφέροντας τουλάχιστον τον αρ. πρωτ. και την ημερομηνία υποβολής (η οποία 

αρκεί να είναι οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης), η ημερομηνία που η 

δημόσια υπηρεσία δήλωσε ότι το οικείο πιστοποιητικό θα είναι έτοιμο προς παραλαβή και 

ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν το οικείο 

πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς παραλαβή, να το υποβάλει ηλεκτρονικώς αυθημερόν ή το 

αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

Γ) Αντίγραφο της σχετικής αίτησής του και κάθε άλλο τυχόν σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. 

 

Την ημέρα που το οικείο πιστοποιητικό θα είναι έτοιμο προς παραλαβή ή το αργότερο εντός 

της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να το 

υποβάλει, μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Διαγωνισμού. 

 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραπάνω, ούτως ή άλλως, προκύπτουν από τους κανόνες 

που διέπουν τον Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 
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