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ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά 6-8 
Ταχ. Κώδικας: 111 41 Αθήνα 

 

Αθήνα, 14/05/2021 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής για το Υποέργο 1 «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση κρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5028304. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Την από 13/05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ (ΑΔΑ: 6ΑΡ3ΟΞ7Φ-

22Α) περί παράτασης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα: 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του Αρ. Πρωτ. 750 Οικ/14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008464764 2021-04-14) διαγωνισμού του ΕΙΕΑΔ με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ». 

3) Την με αρ. πρωτ. 750 Οικ/14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008464764 2021-04-14) Διακήρυξη 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο 

«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ». 

4) Το αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών που υποβλήθηκε μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

5) Την ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με γνώμονα 

την προστασία του δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να δοθεί χρόνος στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να προετοιμάσουν την προσφορά τους και να 

διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 

 

Αρ.Πρ. : Ε.Ι.Ε.Α.Δ. : 893 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 14/05/2021
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Αποφασίζουμε 

Α. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν 

εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την υλοποίηση 

του έργου με τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 109016). 

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/05/2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Β. Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης) η 31/05/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Καταληκτικά σημειώνεται ότι: 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30/06/2022. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 750Οικ./14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008464764 2021-04-14) Διακήρυξης. 

 

 

Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

 

Αριστοτέλης Βαβουγυιός 
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