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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «2η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών
υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263).
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
i)

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ii) του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος

και

εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων

για

την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
iii) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις»,
iv) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
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Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
v) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
vi) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
vii) του ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
viii) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…»,
ix) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική

ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
x) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας»,
xi) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
xii) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα”,
xiii) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
xiv) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
xv) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία
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και

κατάργηση

Υπουργείων

και

καθορισμός

των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων»
xvi) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
xvii)

του π.δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α΄ 136/11-9-2017), «Οργανισμός Υπουργείου

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ως ισχύει
xviii) Την υπ’ αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ. Β’ /27-04-2017) ΚΥΑ
περί «Σύστασης και Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του
Ν. 4314/2014.
xix) Την αριθμ. 19877/7-5-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1819/13-5-2020) Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης».
2) Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3) Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
4) Της υπ'αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521)
Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων

επί

των

(ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018).
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αποτελεσμάτων

αξιολόγησης

πράξεων»
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5) Την με αρ. 146/3-5-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΓΦΩ-ΡΨΤ) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Υποκατάσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην άσκηση

αρμοδιοτήτων

δικαιούχου της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου»
6) Την με αρ. 2628/6-11-2019 (ΦΕΚ Β’ 4201/19-11-2019 Απόφαση με θέμα:
«Ορισμός

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης

και

Εφαρμογής

Τομέα

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
(ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του.
7) Την με αρ. πρωτ. 151.078/225-Α/14-2-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης

και

Εφαρμογής

Τομέα

Τεχνολογιών

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση των
ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Κωδικό ΟΠΣ 5045263 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ:
Ω8Π046ΜΠΥΓ-ΕΣ2)
8) Το με αρ. 41/24-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα
«Αίτημα για τη χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου
3β του ν. 4623/2019, και έκδοσης βεβαίωσης αδυναμίας κάλυψης από το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού
Συνεδρίου»
9) Την τεκμαιρόμενη χορήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω
παρέλευσης 30νθημέρου από την υποβολή του σχετικού 41/24-02-2020 εγγράφου
αιτήματος του Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΔ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, άδειας εξαίρεσης του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών
Ελεγκτικού Συνεδρίου» από την απαγόρευση του άρθρου 48 παρ. 3 περ. β΄ του ν.
4623/2019 (ΦΕΚ. Α΄ 134).
10) Tην αριθμ. 161/16-07-2020 απόφαση με θέμα: «Διενέργεια δημόσιας
διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και
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τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση
των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
11) Το με αρ. 1328/8-10-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)
για τη διατύπωση θετικής γνώμης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου.
12) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13) Την

αριθμ.

225/14-10-2020

(ΑΔΑΜ:

20PROC007490894

2020-10-16

Διακήρυξη Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 1:
«Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της
Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
(Κωδικός ΟΠΣ 5045263).
14) Την αριθμ. 269/16-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007672913) απόφαση με θέμα:
«Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας
αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού» της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263).
15) Την αριθμ. 282/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΩ0Ω-740) Απόφαση με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού για το
υποέργο

1:

«Αναδιοργάνωση

πληροφοριακού

και

τηλεπικοινωνιακού

εξοπλισμού» της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263).
16) Τα από 10-11-2020, 16-11-2020, 23-11-2020 και 24-11-2020 αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης.
17) Την ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με
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γνώμονα

την

προστασία

του

δημοσίου

συμφέροντος

προκειμένου

να

διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
Αποφασίζουμε
Α. Την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών του εν εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω
ΕΣΗΔΗΣ) για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών
υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ
100461).
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η-122020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Β. Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης) η 18η-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Γ. Νέα αιτήματα διευκρινίσεων δεν θα γίνουν αποδεκτά. Απαντήσεις επί των
διευκρινιστικών ερωτημάτων θα δοθούν το αργότερο έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών
Καταληκτικά σημειώνεται ότι:
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 225/14-10-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC007490894 2020-10-16 Διακήρυξης όπως αυτή ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αν. Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

Δ. Κατράς
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