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ΑΠΟΦΑΣΗ

"Τροποποίησης/Διευκρίνισης επί της Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. Δ.01/21 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού
Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης"

Έχοντας υπ’ όψη:
α. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45/09-03-99) «Κύρωση του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-10) «Ενίσχυση

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων
και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

   ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.4599/Σ.563/27 Μαϊ 21/ΕΤΗΜ (ΑΔΑ:
ΨΕΘΣ6-ΣΧΕ ΑΔΑΜ: 21PROC008675184) απόφαση, με την οποία
προκηρύχθηκε ο υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την
«Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης».

  η.   Την υπ’ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.4760/Σ.585/02 Ιουν 21/ΕΤΗΜ (ΑΔΑ:
ΩΑΚ36-2ΚΤ) απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκαν Επιτροπές Διενέργειας
και Αξιολόγησης Ενστάσεων του προαναφερθέντος Συνοπτικού Διαγωνισμού.



  θ. Το Υ.Σ. υπ’ αρίθμ. 166/15-06-21/ΕΤΗΜ/ΔΜΕ, με το οποίο
γνωστοποιήθηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης του τεχνικού χαρακτηριστικού
με Α/Α 15.6 της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος «Γ» της
προαναφερθείσας Διακήρυξης, λόγω εκ παραδρομής τυπογραφικού
σφάλματος, όπου αναγράφηκε «Insertion loss > 0,3 dB» αντί του ορθού
«Insertion loss ≤ 0,3 dB».

  ι.  Την εκ παραδρομής αναγραφή, λόγω τυπογραφικού
σφάλματος, επί του πίνακα της παρ. 1β του Άρθρου 11 του Παραρτήματος
«Β», με τον εσφαλμένο τίτλο «Προμήθεια Λογισμικών Εξομοίωσης Αριθμός
Διακήρυξης 05/2020», αντί του ορθού τίτλου «Προμήθεια Μηχανογραφικού
Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης Αριθμός Διακήρυξης 01/2021».

  ια. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την έγκαιρη κατάρτιση των προσφορών τους:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε τον πίνακα της παρ. 1β του άρθρου 11 του

Παραρτήματος «Β» της υπ’ αριθμ. 01/21 Διακήρυξης ως κάτωθι:

Προς το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις

επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,

αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ»
Αριθμός Διακήρυξης: 01/2021
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΕΤΗΜ, Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω Γλυφάδα –
ΤΚ. 16562
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  …………………………..

2. Τροποποιούμε το τεχνικό χαρακτηριστικό με Α/Α 15.6 της Τεχνικής
Προδιαγραφής του Παραρτήματος «Γ» της υπ' αριθμ. 01/21 Διακήρυξης, ως
εξής:

Α/Α Γενικές Οδηγίες Παρατηρήσεις

15 Patch Cord OI για τη σύνδεση στον ενεργό εξοπλισμό

15.6
Insertion loss ≤ 0,3dB

NAI

3. Μεταθέτουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης και
αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 121 του Ν.4412/16 περί προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ως
εξής:



   α. Την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών μέσω
συστημένης επιστολής ή courier  με κατάθεση της προσφοράς στο
πρωτόκολλο της Γραμματείας, την Τρίτη 22/06/21 και ώρα 14.00 μμ.

 β. Την ημερομηνία ιδιόχειρης κατάθεσης προσφορών στο
πρωτόκολλο της Γραμματείας, την Τετάρτη 23/06/21 και ώρα 10:00 πμ.

 γ. Την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών- διενέργειας
διαγωνισμού, την Τετάρτη 23/06/21 και ώρα 11:00 πμ.

4. Κατά τα λοιπά, η διακήρυξη του υπ’ όψη διαγωνισμού ισχύει ως έχει.

Γλυφάδα, 15 Ιουνίου 21

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Δκτής ΕΤΗΜ

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Τελειώνης Κων/νος
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