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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και                                                                   
Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                                            
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας                                      
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων                                                                      
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
 210 909 8458
Ε-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας 
αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 
11603 ΕΞ 2021 19/04/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008490914), για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο, 
με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», με κωδικό MIS: 5074446, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
13.142.946,74€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. 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).
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2. Το Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως το άρθρο 45, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ισχύει (Α’ 53).

3. 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 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

4. Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

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

7. Το Ν.4314/2014 «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» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), εκτός της παρ.10 του Α.28, της παρ.6 του Α.48 και της 
παρ.5 του Α.70 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. 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».

9. Το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

10. 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».
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11. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
αντικαταστάθηκε από το N.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».

12. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων».

13. Το N.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

14. του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» 

15. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 

16. Το Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

17. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

18. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».

19. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων».

20. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

22. Το Π.Δ. 40/2020 (Α’ 85) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

23. To Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και                               
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3)
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24. Το Π.Δ. 39/2017» (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

25. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

26. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

27. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

28. Τη με αριθ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23-5-2017) απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

29. Τη με αριθμ. 56902/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

30. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ (Β’ 969) «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)».

31. Την αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ/1217 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Οικονομικών “Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020” (Β’ 2784).

32. Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 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 αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

33. Την υπ’ αριθμ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).
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34. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β’ 1590).

35. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

36. Την υπ’ αριθμ. 3975/2020 (Β’ 4322) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός Υπουργού 
ως αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη κατ’ άρθρο 37 παρ.2 και 3 του ν.4622/2019 (Α’ 133)».

37. Την υπ’ αριθ. 187/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 524) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Επικρατείας «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

38. Την υπ’ αριθ. 719/2019 (Β’ 3540) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

39. Την υπ’ αριθμ. 15660 ΕΞ 2020/15.06.2020 (Β’ 2747) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών βάσει του 
άρθρου 45 του ν.4635/2019 (Α  167)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 466 ΕΞ 
2021/15-01-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄81).

40. Την υπ’ αριθ. 465 ΕΞ 2021/8-01-2021 (Β΄ 82) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Συγκρότηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), 
βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε από τις περ. 1 και 2 του 
άρθρου 80 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ισχύει».

41. Την υπ’ αριθμ. 2628/2019 (Β’ 4201) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για Πράξεις του».

42. Την υπ' αριθμ. 98088/30-9-19 (Β’ 3780) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)».

43. Την με α.π. 864-A’/02.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΙΔ46ΜΠΥΓ-64Λ) Πρόσκληση με κωδ. 03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 
4267, εκδ. 1/0) και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» για την 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Άξονες 
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Προτεραιότητας 1 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες», 2 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και 3 «Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 
Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».

44. Την με α.π. 1596/23.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΛΝ46ΜΠΥΓ-Ξ5Η) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 
03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 4267, εκδ. 2/0) και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
(ΕΠΑΔ)».

45. Την με α.π. 95/20.01.2021 (ΑΔΑ: 9Ν5Ψ46ΜΠΥΓ-93Θ) Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδ. 03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 4267, εκδ. 3/0) 
και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)».

46. Την υπ’ αριθ. 404/16-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΣΟ46ΜΠΥΓ-ΗΔΥ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με 
θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

47. Τη ΣΑ Ε4631 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (αριθμ. πρωτ. 34148/22-03-2021 και 
ΑΔΑ: 6ΝΣΖ46ΜΤΛΡ-ΣΤΗ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021 της πράξης: «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών» με Κωδικό 
αριθμό 2021ΣΕ46310000.

48. Τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα από 
19/10/2020 έως και 05/11/2020 η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 20DIAB000013801.

49. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5394 ΕΞ 2021 25/02/2021 έγκριση αιτήματος εξαίρεσης της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών από την απαγόρευση 
του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 για την προμήθεια λογισμικού, όπως αυτό περιγράφεται στο 
σχετικό αίτημα του φορέα.

50. Την υπ’ αριθμ. 224/12-2-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με την οποία εγκρίθηκε το 
τεύχος της διακήρυξης για την πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»  
με κωδικό MIS 5074446.  

51. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11603 ΕΞ 2021 19/04/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008490914) απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας με την οποία εγκρίθηκε αφενός η διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, 
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ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις 
κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής 
Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής και αφετέρου το τεύχος της οικείας Διακήρυξης. 

52. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11383 ΕΞ 2021 16-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21ROC008482909 και ΑΔΑ: 
6ΦΥΦ46ΜΤΛΠ-Μ5Τ) προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), η οποία εστάλη στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 16 Απριλίου 2021 (2021S/ 077-197460), 
ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας στις 19 Απριλίου 2021. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 
και ώρα 17:00μμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για 
τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00πμ μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στο 
www.promitheus.gov.gr στο διαγωνισμό με συστημικό α/α 108942. 

53. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13386 ΕΞ 2021 07/05/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008572084 και ΑΔΑ: 
6Ν8Ε46ΜΤΛΠ-ΡΚΩ) ανακοίνωση – ενημέρωση σχετικά με το διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό, 
διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν 
επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής 
Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της 
Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» η οποία εστάλη για 
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 7 Μαΐου 
2021 (2021S/ 092-239453), ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις 
δημοσιότητας στις 10 Μάϊου 2021. 

54. Το από 10/05/2021 έγγραφο της εταιρείας PRIORITY QUALITY CONSULTANTS SA, καθώς και το 
από 10/05/2021 έγγραφο της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (αριθ. 
πρωτ. 13702 ΕΙ 2021 11-05-2021) τα οποία εστάλησαν ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, και με τα οποία αιτούνται την παράταση της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, για λόγους που αφορούν στην πολυπλοκότητα του εν θέματι διαγωνισμού, σε 
συνδυασμό με τα ειδικά έκτακτα μέτρα και ρυθμίσεις που ισχύουν για την αντιμετώπιση της 
διασποράς του Κορωνοϊού (πχ τηλεργασία, καραντίνα κλπ), την περίοδο των αργιών Πάσχα που 
μεσολάβησε, τις αλλαγές του τεύχους της διακήρυξης σε σχέση με το υπό διαβούλευση τεύχος 
κλπ, συνθήκες οι οποίες απαιτούν εκ μέρους των υποψήφιων οικονομικών φορέων 
περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία και τη σύνταξη των προσφορών τους για τη 
συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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55. Το γεγονός ότι η αιτούμενη, από τους ως άνω ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, 
παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι διαγωνισμό κρίνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή αναγκαία για τους κάτωθι λόγους: 

α) οι ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του Κορωνοϊού, καθώς και 
τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα και ρυθμίσεις που συνεχώς λαμβάνονται με σκοπό την αποφυγή 
της διασποράς του ιού προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων εν γένει. 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 υποβάλλουν τις προσφορές τους (ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια Οδηγία 
24/2020).

β) έχουν υποβληθεί, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, αιτήματα για 
παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης από ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς και στα οποία μέχρι σήμερα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει απαντήσει. Οι πρόσθετες 
πληροφορίες που έχουν ζητηθεί, δεν τροποποιούν τα έγγραφα της σύμβασης, ωστόσο κρίνεται 
ότι η παροχή των ζητούμενων διευκρινίσεων έχει σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών εκ μέρους των υποψήφιων οικονομικών φορέων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον 
διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 11603 ΕΞ 2021 19-04-2021 (και 
στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC008490914, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 
2021S/ 077-197460, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC008482909, ΑΔΑ Προκήρυξης 6ΦΥΦ46ΜΤΛΠ-
Μ5Τ) για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν 
επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης 
για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό 
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», με κωδικό MIS: 5074446, έως και την Τρίτη, 8 
Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ καθώς και την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για τη Δευτέρα, 14  Ιουνίου 2021 και 
ώρα 10:00πμ, ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.  
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 11603 ΕΞ 2021 19-04-2021 Διακήρυξης (και στοιχεία 
δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC008490914, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2021S/ 077-
197460, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC008482909, ΑΔΑ Προκήρυξης 6ΦΥΦ46ΜΤΛΠ-Μ5Τ).

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρ. 1.5 της διακήρυξης με αριθμό 11603 ΕΞ 2021 19-04-2021, 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 108942) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.mindigital.gr στη διαδρομή: 
http://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis.   

                     
                                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
                                                                    
 
                                                         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:                                             
- Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
- Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mindigital.gr/
http://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis
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