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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 10163 Αθήνα
Πληροφορίες: Βορριά Ευσέβεια
Τηλέφωνο: 210 909 8468
Email: e.vorria@mindigital.gr

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 43410 ΕΞ
2021 7.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009686049), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 142326), για τη σύναψη σύμβασης
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των
δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα (δικαίωμα
προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης έως τριών επιπλέον
τριμήνων
(CPV:
50324100,
72500000),
συνολικής
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων ευρώ (195.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων
σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
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2. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
3. Το Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4. Το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων» (A’ 137), καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
5. Το Ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 184).
6. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147).
7. Το Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 44).
8. Το Ν. 4782/2021 «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» (Α’ 36).
9. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
10.Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
11. Την 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».
12. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.7.2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
13. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’
120), όπως ισχύει
14. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
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15. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων.
16. Το Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
17. Το Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
18. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
19. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων», (Α΄119).
20. Τo Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).
21. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).

και

Ειδικών

22. Το Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).
23. Το Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85)
24. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
25. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
26. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Α΄ 34) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
27. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
28. Την υπ’ αρ. πρωτ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β/3075/13.7.2017) απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης – Επενδύσεων και Επικρατείας.
29. Την υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β’ 2453).
30. Την υπ’ αριθ. 63446/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338).
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31. Την υπ’ αριθ. 60967 ΕΞ 2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει
του ν. 4601/2019» (Β 2425)
32. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969).
33. Την Υ.Α. 40.4/163/2013 «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με
χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και
των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β 401).
34. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄2902).
35. Την υπ’ αριθμ. 300 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας, «Διορισμός
μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/21-8-2019).
36. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1662 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στην ανωτέρω Γενική
Γραμματεία (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων)» (ΦΕΚ
4595Β’ /13.12.2019)
37. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22149 ΕΞ 2021 02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008887426) Πρωτογενές Αίτημα
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων σε
νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συνίσταται σε δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2, διακοσίων εβδομήντα δύο
χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (272.304,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του
δικαιώματος προαίρεσης, και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ 2, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων
σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και δικαιώματος προαίρεσης.
38. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22966 2021 ΕΞ 7.7.2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Υπηρεσιακής
Γραμματέας του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση της σχετικής απόφασης
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ανάληψης υποχρέωσης οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023, δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ
80/2016.
39. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/88819/ΔΠΓΚ/28.7.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009013969 και ΑΔΑ: 6Φ3ΦΗ-6Β2)
απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα
δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα
έτη 2022 και 2023, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
1053/202/0000000 και ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για την παροχή
υπηρεσιών για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο
πληροφοριακό σύστημα για τα έτη 2022 και 2023.
40. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41041 ΕΞ 2021 19.11.2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ646ΜΤΛΠ-0Χ1) βεβαίωση έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικών ετών 2022 και 2023 στον ΑΛΕ 2420989001 του Ε.Φ.
1053.202.0000000, σύμφωνα με την οποία με την έναρξη του οικονομικού έτους 2022, εντός
του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης
που αφορά η πολυετής έγκριση για την παροχή υπηρεσιών για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και
υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα, θα εκδίδεται άμεσα και
κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
41. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009686049) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε
αφενός η διενέργεια του διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού, διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α
142326), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του
συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό
σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα (δικαίωμα προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους και με δυνατότητα παράτασης έως τριών επιπλέον τριμήνων (CPV: 50324100, 72500000)
και αφετέρου το τεύχος της οικείας Διακήρυξης.
42. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43001 ΕΞ 2021 3.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ROC009683391 και ΑΔΑ:
Ψ23246ΜΤΛΠ-ΒΨΘ) προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), η οποία εστάλη στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 3 Δεκεμβρίου 2021 (2021S/ 238 627719), ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας στις 7
Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα του διαγωνισμού η καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε για την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 17:00 μ.μ., ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για
την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με μοναδικό συστημικό αριθμό α/α
142326.
43. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 8.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης
και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο το
υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες
και
Υπηρεσίες
του
ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ
θα
τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. μέχρι και την Τρίτη
21.12.2021 και ώρα 8.00 π.μ., προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την
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μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού
υπολογιστικού νέφους (G-Cloud). Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα είναι
δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ενώ
δεν θα είναι δυνατή ούτε η πρόσβαση των οικονομικών φορέων στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των προσφορών τους στους
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ως άνω
έγγραφο: «..συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να
ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 24.12.2021, καθώς στο
διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί
Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.»
44. Τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 37 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
σύμφωνα με τις οποίες «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα
απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και
Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η
αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας…». Ως εκ
τούτου, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές
τους.
45. Την ανάγκη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής
Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών /Επιχειρήσεων 'ΕΡΜΗΣ'» καθώς επίσης και την παροχή
υπηρεσιών μετάπτωσης των δεδομένων του προαναφερθέντος συστήματος στο νέο
πληροφοριακό σύστημα (νέο BackOffice ΚΕΠ) που θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (δικαίωμα προαίρεσης), με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των φορέων της
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς επίσης και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων.
46. Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι
διαγωνισμό, ο οποίος έχει προκηρυχθεί με χρήση επισπευσμένης προθεσμίας , σύμφωνα με την
αιτιολογία που διαλαμβάνεται στο τεύχος της οικείας διακήρυξης, , κρίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή αναγκαία, λόγω της διακοπής της λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη
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15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. μέχρι και την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 π.μ., στα
πλαίσια της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για την μετάπτωση και την έναρξη της
παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή τους τον
απαιτούμενο χρόνο, βάσει των διατάξεων της παρ.3 του αρ. 27 του Ν. 4412/2016, για να
προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο
διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 (και
λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009686049, αριθμό Προκήρυξης στην
ΕΕ2021S/ 238 - 627719, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC009683391, ΑΔΑ Προκήρυξης Ψ23246ΜΤΛΠΒΨΘ) έως και τη Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ. καθώς και τη μετάθεση της
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την
Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 διακήρυξης (και λοιπά
στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009686049, αριθμό Προκήρυξης στην
ΕΕ2021S/ 238 - 627719, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC009683391, ΑΔΑ Προκήρυξης Ψ23246ΜΤΛΠΒΨΘ).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 1.6 της διακήρυξης με αριθμό 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 διακήρυξης,
ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr (στον ιστότοπο του διαγωνισμού
με μοναδικό συστημικό α/α 142326) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι (α) στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, στον
ιστότοπο: http://www.gsis.gr και (β) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στον ιστότοπο www.mindigital.gr.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
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Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού
Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
-Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
-Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Έργων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
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