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               ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

          
 

 

Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου, Ζ. Σύψα            
Αρ. τηλεφ.: 22313-54743,746
Αρ. FAX: 22313-52670
Ε-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr 

ΘΕΜΑ: Διόρθωση Διακήρυξης - Παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών 
που αφορά  τον διαγωνισμό για την  «Προμήθεια  Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€   
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση τιμής”.(Διακήρυξη Ν.9, Αρ.πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 
22PROC011874180)

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-

2023.

4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

5. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
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7. Την Διακήρυξη Ν.9, Αρ.πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 22PROC011874180, για την  

«Προμήθεια  Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 06η/1/2023 και ώρα 23:59:59.

9. Την  Διακήρυξη Αρ.πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 22PROC011874180  όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 2.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ αναφέρεται ότι: . 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

….

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 

ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

10. Το υπ΄αριθμ. 293284/29-12-2022 απάντηση σε διευκρινήσεις της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.  Στη παράγραφο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης  

της Διακήρυξης στη σελ 6  η πρόταση  ¨Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο ανά τμήμα με 

κριτήριο την πλέον  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) ¨  διορθώνεται στο ορθό :   ¨Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο   με κριτήριο την 
πλέον  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή .
2. Σε απάντηση  της από 29-12-2022 επιστολή της εταιρείας COSMOS ΑΕΒΕ  σας  ενημερώνουμε 

ότι  οι τεχνικές προδιαγραφές για τον φορητό υπολογιστή  δεν χρίζουν αλλαγών  και παραμένουν ως 

έχουν σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. 293284/29-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3. Την παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών για την  Διακήρυξη  Ν.9, με 

αρ.πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 22PROC011874180  με τίτλο  «Προμήθεια  Η/Υ και δικτυακού 

ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με κριτήριο 
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ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, συνολικού π/υ 71.002,40€   

σύμφωνα με τα ανωτέρω και προς διευκόλυνση για την υποβολή προσφορών λαμβάνοντας υπόψιν, 

και τη συγκυρία των αργιών λόγω εορταστικού περιόδου, ορίζοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την Δευτέρα  16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59:59

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως 

εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20  Ιανουαρίου 2023 και ώρα 

10:00:00 π.μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης.

                                                                            

                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. 01.1

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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