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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

Παροχή Υπηρεσιών των έργων: 

 

1.   «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του 

μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών» 

2. «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του 

ενδιαιτήματος 

των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου» 

3. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και 

πρόληψης 

της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis», 

 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Tην υπ’ αριθ. 915/10-11-2020 Διακήρυξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου». 

2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 

3. Το άρθρο 29  του Ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 

υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα 

Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και 

λοιπές διατάξεις» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της υπ’ 

αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης, για δεκαπέντε ημέρες από σήμερα ήτοι μέχρι την 

16-01-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (αποσφράγισης των προσφορών) θα είναι η 18-12-2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή 

ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την 

ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

                                                                                                                                                                     

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
 
 
 

Νίκας Αριστείδης 
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