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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Άγ. Ι. Ρέντης,  07/06/2021 
Αρ.Πρωτ.:       36925 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ/Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», ο 
οποίος τροποποιεί το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/18-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Το με αριθμ. πρωτ. 2339/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0) έγγραφο της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σχετικά με διευκρινίσεις 
ως προς επιμέρους διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α’ 36). Τροποποίηση του Ν. 
4412/2016 και άλλες διατάξεις». 

3. Την τροποποίηση του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη συμπλήρωση – 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, σύμφωνα με την οποία «…Κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 
αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης». 

4. Την τροποποίηση του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την πρόσκληση για 
την υποβολή δικαιολογητικών, σύμφωνα με το οποίο «….Αν δεν προσκομισθούν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται 
ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 
την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές….». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την ενσωμάτωση των παραπάνω τροποποιήσεων στις διακηρύξεις όλων των εξελίξει 

Διαγωνισμών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν πριν την 01/06/2021 και στους οποίους δεν έχει 

ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 

 
 
Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των διακηρύξεων των εν εξελίξει 
Διαγωνισμών. 
 
 
 
Η παρούσα είναι αναρτητέα στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
Επιτροπή Διενέργειας 
Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Διοικητή 
Γραφείο Υποδιοικητών 
Δ.Ο.Ο.Υ. 
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