
 

 

Αθήνα 13.09.2021 
Αρ. Πρωτ.: 298 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με  ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5035149. 

Σε συνέχεια της ανάρτησης της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για το έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων 

του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Παροχής και Διαχείρισης Υπηρεσιών», 

με κωδικό ΟΠΣ 5035149, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020), το πλήρες κείμενο της 

οποίας καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03.08.2021 και έλαβε τον αριθμό ΑΔΑΜ: 

21PROC009025115, δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγωνισμού 136191), 

σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είχε οριστεί η 

11.09.2021 και ώρα 17:00:00, με αντίστοιχη ημερομηνία ανοίγματος προσφορών την 

16.09.2021 και ώρα 11:00:00.  

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του φορέα μας με την υπ αριθμ. 31619 ΕΞ 2021 /ΥΨηΔ 

13.09.2021 με θέμα την «Πιστοποίηση Τεχνικής αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ», από το Σάββατο 11.09.2021 και ώρα 01.18 έως και την Κυριακή 12.09.2021 και ώρα 

14:50, 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας, κατόπιν σχετικής απόφασης 

του Δ.Σ. στις 13.09.2021 μεταθέτει την διαγωνιστική διαδικασία η οποία ορίστηκε ως εξής: 

• Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 14.09.2021 και ώρα 17:00  

• Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών η 20.09.2021 και ώρα 11:00 

Κατόπιν αυτού επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές στο σώμα της διακήρυξης: 

1. Αλλαγές στη σελίδα 11 και ειδικότερα στην ενότητα 1.6 «Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» 

➢ Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από 

11.09.2021 σε 14.09.2021 και ώρα 17:00 

➢ Τροποποιείται η διαδικασία που θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 

16.09.2021 σε 20.09.2021 και ώρα 11:00 

Συνεπεία των ανωτέρω διορθώσεων το κείμενο της ενότητας 1.6, διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.09.2021 και ώρα 

17:00, δεδομένης της χρήσης του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 20.09.2021 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών).» 

2. Αλλαγές στη σελίδα 60 και ειδικότερα στην ενότητα 3.1.1 «Ηλεκτρονική 

αποσφράγιση  προσφορών» 

➢ Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας 3.1.1, τροποποιείται η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» από 16/09/2021 σε 20/09/2021. 

Συνεπεία της ανωτέρω διόρθωσης, η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 3.1.1, 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών, δηλαδή την 20/09/2021 και ώρα 11:00 π.μ.».  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η διακήρυξη, όπως έχει αναρτηθεί. 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 

της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. 

 

 

 

 

Γκλεζάκος Βασίλειος 
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