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ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την «Ασφαλιστική
Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance)
της ΕΤΑΔ ΑΕ» - Αρ. Διακ. 7940/31.05.2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 657/14.03.2022 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 6369/15.04.2022 Εντολή Αγοράς.
6. Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 7940/31.05.2022 Διακήρυξη.
7. Την υπ’ αριθ. 8567/07.06.2022 ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του εν λόγω
διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι οι διευκρινίσεις της αναθέτουσας εταιρείας, σε συνέχεια
σχετικών ερωτημάτων από υποψήφιους διαγωνιζόμενους, αναρτήθηκαν και
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δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της εταιρείας σε χρόνο μεταγενέστερο από τον
οριζόμενο στο άρθρο 9.3 της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον τακτικό ανοικτό
διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών
Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ», που
προκηρύχθηκε με την με αριθ. πρωτ. 7940/31.05.2022 διακήρυξη, για τέσσερις
(4) ημερολογιακές ημέρες, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών τους και προκειμένου να διασφαλισθούν καλύτερα οι
όροι ανταγωνισμού.
Επομένως, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από
την 16η.06.2022 για την 20η.06.2022 και ώρα 11:00 π.μ. και ως ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η.06.2022 και ώρα 11:30 π.μ.,
αντί της 16ης.06.2022.
Συναφώς, παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του όρου
26.1 της διακήρυξης αλλά και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής του όρου 15.2 της διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αριθ. πρωτ.
7940/31.05.2022 Διακήρυξης.
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Κωνσταντίνος Κωτσάκος

Πίνακας Διανομής
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