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Αριθ. Πρωτ.: 25/ 27-06-2019 

 ΠΡΟΣ:  
- Πλατφόρμα ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(ΕΣΗΔΗΣ) 
- Ιστοσελίδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE Της 

ΕΛΛΑΔΟΣ  
 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειάς 
του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση του από τους ν. 4605,4608,4609/2019  και ιδίως των άρθρων 27 και 109Α. 

2) Την αρ. 1/2019 Διακήρυξη για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την  Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) με Ανοικτή Διαδικασία 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 75451) 

1) Το πρακτικό της από 11.06.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος 
που αφορά στην απόφαση περί διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και περί έγκρισης του 
Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάδειξη 
Αναδόχου της Σύμβασης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
δικαιόχρησης (Franchise)» 

2) Το πρακτικό της από 27.06.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος 
που αφορά στην απόφαση περί παράτασης του παρόντος διαγωνισμού με αντικείμενο την 
Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
δικαιόχρησης (Franchise)» 

Και επειδή: 
 Κρίνεται ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με την επαύξηση του 

ανταγωνισμού και τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, χωρίς 
να διαμφισβητηθεί το επίπεδο των συμμετεχόντων όπως προβλέφθηκε με την υιοθέτηση των 
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κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και με γνώμονα τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.   

 Λόγω της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων στη σύνταξη των τεχνικών προσφορών των 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ή ενώσεων αυτών και προς διασφάλιση του μέγιστου 
δυνατού αριθμού υποψηφίων προσφερόντων, κρίνεται εύλογη η χορήγηση παράτασης στην 
προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

 
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έως την Τετάρτη 03.07.2019 και ώρα 17.00 μ.μ. και 
την αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. Δ/ξης 1/2019, α/α συστήματος 75451) 
για την Τρίτη, 09.07.2019 και ώρα 15.30 μ.μ. 
 

 
Για τον  

Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδος  
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος 
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