
 

 

 

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας 

διενέργειας του με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082) 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 160332), για 

την επιλογή αναδόχου του έργου “Ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου 

Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

        Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1.1  Του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

1.2 Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) «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». 

1.3 Tου Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης». 
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1.4 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

1.5 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». 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

2.1 Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργικής 

Απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 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””». 

2.2 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.66/οικ3.32822/25.9.2019 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.66/ 

οικ.3566/22.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΓ7146ΜΤΛ6-ΘΦ6) όμοια, με την οποία η Αλεξάνδρα 

Ρογκάκου του Θωμά, επιθεωρήτρια-ελέγκτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μόνιμη 

υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με βαθμό Α’, του Υπουργείου 

Εσωτερικών, τοποθετήθηκε για θητεία τριών (3) ετών στη θέση του Επικεφαλής της 

Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

2.3 Την υπ’ αριθμ. οικ. 11699 (ΦΕΚ 1991/Β΄/24.05.2020) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας με θέμα: «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)». 

2.4 Την υπ’ αριθμό Υ12/15-07-2022 (ΦΕΚ 601/Υ.Ο.Δ.Δ./15-07-2022) απόφαση 

Πρωθυπουργού «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.)». 

2.5 Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 90 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 

ορίζεται ότι «14. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή μετά από τη λήξη 

της θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας αυτού […], για το χρονικό 

διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του […], 



ΑΔΑ: ΨΩΗ046ΜΙ0Φ-Ν89



 

 

αναπληρώνεται από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 

Αρχής για όλες τις έννομες συνέπειες». 

2.6 Το υπ’ αριθμ. οικ. 22161/16.07.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας από το οποίο 

προκύπτει ότι η ανωτέρω ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Διοικητή στις 

16/07/2022. 

2.7 Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 23498/ΕΞ 2022 26.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΓ46ΜΙ0Φ-5Ρ1) 

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου “Ανάπτυξη και 

υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 

2.8 Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 αναλυτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

22PROC011060082) του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

2.9 Την με αριθμ. πρωτ. 24713/04.08.2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΞΠ46ΜΙ0Φ-ΨΔΠ και 

ΑΔΑΜ: 22PROC011060028) του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

2.10 Το γεγονός ότι α) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το βαθμό δυσκολίας του 

αντικειμένου του εν λόγω διαγωνισμού επανεκτιμήθηκε το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών εκ μέρους των υποψήφιων 

οικονομικών φορέων και κρίθηκε ότι η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των 

προσφορών θα συμβάλλει στη διεύρυνση του ανταγωνισμού, με τη συμμετοχή 

μεγαλύτερου αριθμού προσφερόντων. 

β) η χορηγούμενη με την παρούσα παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών δε θίγει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, καθώς 

εκδίδεται σε χρονικό σημείο (έναρξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) που δεν 

παράγει συνθήκες ευνοϊκής μεταχείρισης σε μερίδα αυτών, βρισκόμαστε στην έναρξη 

της διαδικασίας δημοσιότητας του ανωτέρω διαγωνισμού και δεν προσβάλλονται 

βασικές αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και της ελευθερίας του 

ανταγωνισμού.  

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, ο οποίος διενεργείται μέσω του 
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ΕΣΗΔΗΣ (α/α 160332), δυνάμει  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 αναλυτικής 

Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082) και της  αριθμ. πρωτ. 24713/04.08.2022 προκήρυξης 

(ΑΔΑ: 6ΣΞΠ46ΜΙ0Φ-ΨΔΠ και ΑΔΑΜ: 22PROC011060028), με αντικείμενο  την επιλογή 

αναδόχου του έργου “Ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της 

ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 27001:2013», , κατά 11 ημέρες και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών κατά 13 ημέρες:  

➢ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 17:00 και  

➢ Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/09/2022, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 αναλυτικής 

Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082) και με αριθμ. πρωτ. 24713/04.08.2022 προκήρυξης 

(ΑΔΑ: 6ΣΞΠ46ΜΙ0Φ-ΨΔΠ και ΑΔΑΜ: 22PROC011060028). 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως 

αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 αναλυτικής 

Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082), 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 160332) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής στη διεύθυνση (URL) : https://aead.gr/prokirixeis. 

                                                                                                                    

          Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

   

 
                      

        ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ 
                                                                                                                  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
                                                                                                             ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 

Κοινοποίηση: 
Μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

Εσωτ. Διανομή: 

Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή 
Γραφείο Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων 
Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας 

https://aead.gr/prokirixeis
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