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ΕΓΚΡΙΣΗ 

 

Περίληψη :  Διαγωνισμός αριθμ. 514801/26.03.2019 με ανοικτή διαδικασία, για την 

προμήθεια καταγραφικού και εξοπλισμός των τηλεφωνικών κέντρων 

ΚΕΔΔ/ΔΠΑ  

Ματαίωση διενέργειας Διαγωνισμού 

 

Σχετικά  :       Αίτηση Κεντρικής Προμήθειας Ανταλλακτικών/Παγίων  

                           αριθμ. ΔΠΑ – Ζ100 1002246/23.03.2017 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Με το διαγωνισμό αριθμ. 514801/26.03.2019, με ανοικτή διαδικασία ζητήθηκε η 

προμήθεια καταγραφικού και εξοπλισμός των τηλεφωνικών κέντρων ΚΕΔΔ/ΔΠΑ  

  

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΠΑΓΙΩΝ 

 

Για την ανωτέρω προμήθεια εκδόθηκε η Αίτηση Κεντρικής Προμήθειας 

Ανταλλακτικών/Παγίων αριθμ. ΔΠΑ – Ζ100 1002246/23.03.2017 με ανοικτή διαδικασία, 

για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(65.000,00 €), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.  

 

 

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 

4.1 Δημοσίευση Διακήρυξης  

Για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας προκηρύχθηκε ο ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

με αριθμό 514801 με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  

καταγραφικού και εξοπλισμός των τηλεφωνικών κέντρων ΚΕΔΔ/ΔΠΑ. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και 

Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας 

«sourceONE». 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 14.12.2018 και ώρα έως 13:00 

μ.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε στις 20.12.2018 και ώρα 10:00 

π.μ.  
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4.2 Συμπληρωματικές Δημοσιεύσεις 

Με το Συμπλήρωμα Νο 1 της ανωτέρω διακήρυξης παρατάθηκαν οι ημερομηνίες 

υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για τις 31.01.2019 και 06.02.2019 αντίστοιχα, 

καθώς κατά την παραπάνω ημερομηνία αποσφράγισης δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 

Με το Συμπλήρωμα Νο 2 της ανωτέρω διακήρυξης παρατάθηκαν οι ημερομηνίες 

υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για τις 21.02.2019 και 27.02.2019 αντίστοιχα, 

καθώς κατά την παραπάνω ημερομηνία αποσφράγισης δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 

Με το Συμπλήρωμα Νο 3 της ανωτέρω διακήρυξης παρατάθηκαν οι ημερομηνίες 

υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για τις 26.03.2019 και 01.04.2019 αντίστοιχα, 

καθώς για τρίτη φορά δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 

Όλα τα ανωτέρω Συμπληρώματα αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην Επίσημη Ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και 

στην πλατφόρμα «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». 

 

 

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ματαίωση της διενέργειας του υπ’ αριθμ. 514801/26.03.2019 διαγωνισμού θεωρείται 

επιβεβλημένη καθώς, παρά τις συνεχείς παρατάσεις στην ημερομηνία διενέργειας του 

υπόψη διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 

 

6. ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία  

 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι 

 

Τη ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού αριθμ. 514801/26.03.2019 για την 

προμήθεια καταγραφικού και εξοπλισμός των τηλεφωνικών κέντρων ΚΕΔΔ/ΔΠΑ,  

ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας € 65.000,00 λόγω μη ύπαρξης προσφοράς.  

 

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 
(σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ΣΟΔΙΔ – Ι/13.10.2000) 

                                        

 

Π. Αργίτη 

Τομεάρχης 

Τομέα Εργολαβιών Υπηρεσιών 

& Γενικών Υλικών 

 

Συνημμένα : 

- Η σχετική Αίτηση Κεντρικής Προμήθειας  

    Ανταλλακτικών/Παγίων  
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