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ΑΠΟΦΑΣΗ

          H Κοινή ∆ιοικήτρια του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως “∆ιαλυνάκειο”  έχοντας υπόψη:

1. Το αρ. 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66Α/25-4-2019)

2. Το αρ. 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019)

3. Tην υπ’ αρ. 5033/2019 διακήρυξη.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και ιδίως το αρ 60 παρ. 3.

5. Την με αρ. πρωτ.  1228/14-6-2019 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Τροποποιούνται  οι  παρακάτω  όροι  της  με  αρ.  πρωτ.  5033/2019 διακήρυξης δημόσιου

ανοικτού άνω του ορίου  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την  προμήθεια  ενός Αξονικού

Τομογράφου  16  τομών  και  την  ανάθεση  των  υπηρεσιών  συντήρησής  του  για  χρονική

διάρκεια  πέντε  ετών  για  την  Αποκεντρωμένη  Οργανική  Μονάδα  Ιεράπετρας  του  Γ.Ν.

Λασιθίου με ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 74085).

I. Στην τελευταία παράγραφο του αρ. 2.1.4 (σελ 12) οι λέξεις «έως και δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών» αντικαθίστανται με τις 

λέξεις «μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης».

II. Στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του αρ. 2.4.2.1 της διακήρυξης (σελ. 29) 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.».

III. Μετά την τελευταία παράγραφο του αρ. 2.4.5 (σελ. 33) προστίθεται παράγραφος ως 

εξής: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση

της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι.»

IV. Στο αρ. 3.1.2 της διακήρυξης (σελ. 35) στην παράγραφο: «Τα αποτελέσματα των εν 

λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
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στους προσφέροντες.» μετά την λέξη «κοινοποιείται» προστίθεται η φράση: «μαζί με 

αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 

αντίστοιχου σταδίου»

V. Στο αρ. 3.1.2 της διακήρυξης (σελ. 35) στην παράγραφο: «Τα αποτελέσματα του εν λόγω

σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες» 

μετά την λέξη «κοινοποιείται» προστίθεται η φράση: «μαζί με αντίγραφο των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου»

2)   Δεν  παρατείνονται    οι  προθεσμίες  του  διαγωνισμού,  εφόσον  με  τις  προτεινόμενες

τροποποιήσεις δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές τα έγγραφα της σύμβασης.

                                                                                                    Η  ∆ιοικήτρια

                                                                                                      Σπινθούρη Μαρία 

Εσωτερική ∆ιανοµή
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