
 

 

 

 

30/04/2018 

Α.Π.: 618 
 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. του ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 

Ζχοντασ υπ’ όψιν τισ διατάξεισ: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α 147) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 του ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 

τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και του ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριςθ, 

ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013» 

 του ν. 4270/2014 (Α 143) Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 4250/2014 (Α 74) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων 

του πδ 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ, και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 

 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α 107) Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 

πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

 του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ 

 του ν. 4013/2011 (Α 204) φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 

 του ν. 3861/2010 (Α 112) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 

ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 

λοιπζσ διατάξεισ 

 του ν. 2859/2000 (Α 248) Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ 

 του ν. 2690/1999 (Α 45) Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ, και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 



 

 

 του ν. 2121/1993 (Α 25) Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 

Πολιτιςτικά Θζματα 

 του πδ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία 

 του πδ 80/2016 (Α 145) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

 τθσ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΤΑ 

57654/2017 (ΦΕΚ Β 1781) Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘ 

 τθσ ΤΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του ΕΘΔΘ 

 τθσ ΤΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του ΕΘΔΘ 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΠΠ 

 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

 τθσ ΤΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΠΠ 

 του πδ 93/95 (ΦΕΚ Α 57) Κδρυςθ νπιδ με τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο 

Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ 

 του ν. 4310/2014 και ν. 4485/2017 περί Ζρευνασ 

 τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 4338/1392/Α2/08-09-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ 

Πράξθσ με τίτλο: «τρατθγικι Ανάπτυξθ Ινςτιτοφτου Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν 

"Αλζξανδροσ Φλζμιγκ"», κωδικόσ ΟΠ: 5002562, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 

 το με αρικμό  1739/B1/295  ζγγραφο τθσ ΕΤΔ του ΕΠ  για τθν ζγκριςθ του 

διαγωνιςμοφ 

 τθν απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από το Διοικθτικό υμβοφλιο 

του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» ςτθ ςυνεδρίαςθ 196/15-02-2018 

 τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018 πίςτωςθ 

162.083,00 €, 

 τθ με αρικμό Ω9Η8469ΘΚΚ-39Χ.απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

 τθν διακιρυξθ με ςυςτθμικό αρικμό 56410 (ΕΘΔΘ) 

 τθν απόφαςθ που ελιφκθ κατά τθν με αρικμό 198/18.4.2018 απόφαςθ του Δ.. με 

τθν οποία παρζχεται ςτον Πρόεδρο ειδικι εξουςιοδότθςθ περί παράταςθσ του 

χρόνου υποβολισ προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων και μετάκεςθσ τθσ 

θμερομθνίασ διενζργειασ διαγωνιςμϊν εν εξελίξει 

 τθν ενθμζρωςθ περί φπαρξθσ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ 

 

Αποφαςίηει 
 

1. Σθν παράταςθ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων για το 

διαγωνιςμό με υπ. αρικ. 56410 θλεκτρονικό διαγωνιςμό 



 

 

2. Ορίηουμε ωσ νζα καταλυτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν ςτο 

Ε..Θ.ΔΘ.. τθν Παραςκευι 4 Μαΐου 2018 και ϊρα 15:00 
 

3. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ 
 

4. Ορίηουμε ωσ νζα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (αποςφράγιςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ/τεχνικϊν προςφορϊν) τθν 08/05/2018 και ϊρα 11:00. 
 

 

 

 

 

 

           Γιϊργοσ Κόλλιασ 
Διευκυντισ και Πρόεδροσ Δ.. 


		2018-04-30T15:00:46+0300
	GEORGIOS KOLLIAS




