
 

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα,  24.02.2021 
Α.Π. 867 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση  Προθεσμίας Παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού 
για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την 
διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του Export Helpdesk. Το προς 
ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της 
Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318), 
Σε συνέχεια της υπ. αρ. 01/2021 διακήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών για το έργο , «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του Export Helpdesk. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

 
Ι. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό που 
προκήρυξε την 29/01/2021 η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  για τη 
Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την 
διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του Export Helpdesk, το οποίο 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των 
Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318),, και τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών την 12η Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59 και ημερομηνία αποσφράγισης την 19η  Μαρτίου 
2021 και ώρα 12:00, κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων αναδόχων, λόγω της πολυπλοκότητας του 
έργου καθυστερήσεων που προκύπτουν επί της διαδικασίας λόγω της πανδημίας. 
 
ΙΙ. Την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 
 
ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2021, ως ισχύουν, όπως εκάστοτε 
συμπληρώνονται από τις χορηγήθηκες διευκρινήσεις.   
 
Το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της 
Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το  

 
 



 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής του έτους 
2021. 

 
 

 
Το έργο χρηματοδοτείται και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε». 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

 

 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΕΤΤΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

 

 


