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Ανακοίνωση για μετάθεση ημερομηνιών διαγωνιστικής 

διαδικασίας και παροχή διευκρινίσεων (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70317), για το έργο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5002997  

 
Σε συνέχεια της ανάρτησης της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997, 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 07.02.2019 
και έλαβε τον αριθμό ΑΔΑΜ: 19PROC004430996, δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70317), σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είχε 
οριστεί η 11.03.2019 και ώρα 15:00:00, με αντίστοιχη ημερομηνία ανοίγματος προσφορών την 15.03.2019 και 
ώρα 15:00:00, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, αποφασίζει, 
κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη σύνταξη των 
σχετικών προσφορών σε όλους τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς, να μεταθέσει την διαγωνιστική 
διαδικασία ως εξής: 
 

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 18.03.2019 και ώρα 15:00 

 Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών η 22.03.2019 και ώρα 15:00 

Κατόπιν αυτού επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές στο σώμα της διακήρυξης: 

1. Αλλαγές στην ενότητα 1.6 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» 

 Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από 11.03.2019 σε 18.03.2019 
και ώρα 15:00 

 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, από την 15.03.2019 σε 22.03.2019 και ώρα 15:00 

Συνεπεία των ανωτέρω διορθώσεων το κείμενο της ενότητας 1.6. διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18.03.2019 και ώρα 15:00, 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.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 22.03.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών).» 

2. Αλλαγές στην ενότητα 2.1.4 «Παροχή διευκρινήσεων» 

Στη 2η σειρά της ενότητας 2.1.4, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής 
διευκρινήσεων από 01.03.2019 σε 10.03.2019. 

Συνεπεία της ανωτέρω διόρθωσης, οι 2 πρώτες σειρές της ενότητας 2.1.4, διαμορφώνονται ως εξής: 

«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 10.03.2019 …….» 

3. Αλλαγές στην ενότητα 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Ηλεκτρονική αποσφράγιση 
προσφορών/Αξιολόγηση/Έγκριση πρακτικού  

Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 3.1. διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, δηλαδή Παρασκευή 22/03/2019 και 
ώρα 15:00». 
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Επίσης η ενότητα 2.6.1. διαμορφώνεται ως εξής λόγω λάθος αναγραφής των παραπομπών στις σχετικές 
ενότητες: 

2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 1) δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των παραγράφων 2.5.1. της παρούσας προκήρυξης για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 2) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύμφωνα με τα άρθρα 2.5.2., 2.5.3.,2.5.4, 2.5.5, της παρούσας προκήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Μιχαήλ Παλαιολόγου Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MICHAIL PALAIOLOGOU
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