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ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

679/30.03.202 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.  4623/2019  «Ρυθμίσεις του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού, όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού. 

3. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄184), όπως ισχύει, και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – 

Πρόγραμμα Διαύγεια» αυτού (άρθρα 75 επ.). 

4. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

5. – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145). 

7. Τον Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 83) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τον Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει. 

11. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την παρούσα απόφαση, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

12. Την από 26.03.2020 και με αρ. πρωτ. 151.140/414-Α Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης 
Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής 
πρόσβασης» και MIS 5044975 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

13. Την απόφαση επί του θέματος 3 στη συνεδρία 2020/06/01.04.2020 ΔΣ του ΕΚΤ, για την αποδοχή της Πράξης με τίτλο 
«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, 
Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας 
διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» (ΑΔΑ: 9ΚΓΛ46ΜΓ35-ΠΟΟ). 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΡΖ46ΜΓ35-Σ6Ζ





 

 

 

14. Την απόφαση επί του θέματος 3 στη συνεδρία 2022/01/21.01.2022 ΔΣ του ΕΚΤ, περί διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλούς Διαφύλαξης και 

Διατήρησης Ψηφιακών Αντικειμένων», ορισμού επιτροπών και εξουσιοδότησης της Διευθύντριας ΕΚΤ για την 
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού έως του σταδίου της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και συγκεκριμένα 
της εξουσιοδότησης της Διευθύντριας ΕΚΤ όπως προβεί στην έγκριση ή μη τυχόν παρατάσεων κατά τη διάρκεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον απαιτηθεί καθώς και στη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού προβαίνοντας σε 
κάθε αναγκαία πράξη για αυτόν (ΑΔΑ: 69ΛΤ46ΜΓ35-Π3Ρ). 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 678/30.03.2022 περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ6ΩΙ46ΜΓ35-ΑΗΗ και ΑΔΑΜ: 22PROC010295444). 

16. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 679/30.03.2022 Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016) με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλούς Διαφύλαξης και Διατήρησης Ψηφιακών 
Αντικειμένων» και Κωδικό: ΕΠΣΕΤΑΚ0301 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 22PROC010295665). 

17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό: 158247. 

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 768/12.04.2022 εμπρόθεσμο αίτημα περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
ως άνω Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/Γ.Δ/15.04.2022 Απόφαση Διοίκησης ΕΚΤ, περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο του ως άνω Διαγωνισμού. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 816/15.04.2022 Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
679/30.03.2022 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 
22REQ010410657 και ΑΔΑ: ΡΥΘΤ46ΜΓ35-Ξ7Ζ). 

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90/Γ.Δ/04.05.2022 Απόφαση Διοίκησης ΕΚΤ, περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο του ως άνω Διαγωνισμού 

 

 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 

 
Α. Η παράταση της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 679/30.03.2022 ως 

άνω Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως 20.05.2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

Β. Η διενέργεια της διαδικασίας με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 20.05.2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του εν θέματι Διαγωνισμού του ΕΚΤ εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Γ. Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναρτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πάγια διαδικασία του 
φορέα. 

Δ. Η  κοινοποίηση της παρούσας προς όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Κατά τα λοιπά, οι όροι του Διαγωνισμού παραμένουν ως έχουν. 

 

 
Η Διευθύντρια ΕΚΤ  

 

 

 

 

 

Δρ. Π. Σαχίνη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΖ46ΜΓ35-Σ6Ζ






