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Θέμα: «Τροποποίηση Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων 
πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης», 
αρχικού Προϋπολογισμού 400.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και επιπλέον δικαίωμα 
προαίρεσης αξίας 200.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Συνολικός προϋπολογισμός με την 
προαίρεση 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) - Παράταση Προθεσμίας υποβολής 
προσφορών». 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

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

2. 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», 
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3. το άρ. 20 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134)  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα.», 

4. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 

5. του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α’ 61) με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις», και 
ειδικά το άρθρο 65 παρ. 3 αυτού, 

6. τουν. 4727/2020 (Α’ 184) «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», 

7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

9. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. της υπ' αριθμ. 76928/2021 (Β' 3075) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινής Απόφασης 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)», του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α / 08.07.2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά́ υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ ́Υπουργείων.»  

12. του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α / 09.07.2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

13. του ΠΔ 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85) 

14. της απόφασης Υ6 του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2902 Β / 09.07.2019) με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 

15. της υπ’ αρ. πρωτ. Ζ/3117/2-9-2019 απόφασης  του Υπουργού Επικρατείας με θέμα 
«Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Β 3437). 

16. Της υπ’ αριθμ. 98088/30.9.2019 κοινής  απόφασης  των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο: «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)» (Β΄3780). 
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17. Της ΚΥΑ Ζ/3086/29-8-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΠΨ) των Υπουργών Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και 
Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)». 

18. Της υπ’ αρ. 4695/2020 (Β΄5347) Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με θέμα 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1656/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού 
Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον 
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω 
Γενικής Γραμματείας (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων» (Β΄4595), όπως ισχύει. 

19. της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργικής  
απόφασης  με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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 – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»», όπως ισχύει  

20. του Κανονισμού (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 «Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»  

21. την πρόσκληση με Κωδικό 105 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων 
σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»  

22. Την με αρ. πρωτ. 71-Α/21.01.2020 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης WiFi4GR -Ανάπτυξη 
δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο"  με Κωδικό ΟΠΣ 
5033070 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2021»  (ΑΔΑ: 6ΦΙΑ46ΜΠΥΓ-ΩΡΘ)  

23. Το με Α.Π. 132935/ΕΥΚΕ 1941/10.12.2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διατύπωση 
γνώμης σχετικά με την ύπαρξη στοιχείων κρατικής ενίσχυσης στην Πράξη με τίτλο 
«WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο»  

24. της υπ’ αρ. πρωτ οικ. 6058/2018/27-4-2018 Απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα «Ορισμός της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ του ΥΨΗΠΤΕ ως φορέα Υλοποίησης Δικαιούχου των Δράσεων του 
Ευρυζωνικού Πλάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης.», 

25. την με αρ. πρωτ. 424/18.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΨ46ΜΠΥΓ-837) Απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου 
διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: 
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«WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» 

26. την υπ’ αρ. πρωτ. 634/26-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΖ46ΜΠΥΓ-ΛΚΗ) Απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, με θέμα:  «Αποδοχή των απαντήσεων επί των θεμάτων που τέθηκαν κατά 
την Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο: «WiFi4GR - 
Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης» της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.  22DIAB000024168 
διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ την περίοδο 18/3/2022 έως 02/4/2022. 

27. την υπ’ αρ. πρωτ. 752/13-05-2022 διατύπωση  γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης και 
προέγκριση δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός. 

28. την αρ. πρωτ. 843-27.5.2022 (ΑΔΑ: 6Ε6Δ46ΜΠΥΓ-ΜΗΚ) απόφαση διενέργειας με το 
συνημμένο σε αυτή τεύχος διακήρυξης, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης 
Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την τροποποίηση του Τεύχους Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης 

και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης», αρχικού Προϋπολογισμού 

400.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης αξίας 200.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

(Συνολικός προϋπολογισμός με την προαίρεση 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είχε εγκριθεί 

με την αρ. πρωτ. 843-27.5.2022 (ΑΔΑ: 6Ε6Δ46ΜΠΥΓ-ΜΗΚ) με την αντικατάσταση των κάτωθι 

παραγράφων ως εξής: 

 

Το σημείο 6.2.1 σελ. 50, μεταβάλλεται από: 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την 

υλοποίηση του έργου "WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο", με ενδεχόμενο παράτασης αυτής για 18 επιπλέον μήνες κατά 

μέγιστον, με το ίδιο οικονομικό τίμημα ανά ανθρωπομήνα. 

 

Σε: 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την 

υλοποίηση του έργου "WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο", με ενδεχόμενο παράτασης αυτής για 18 επιπλέον μήνες κατά 

μέγιστον, με το ίδιο οικονομικό τίμημα ανά μήνα. 
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Το σημείο ΠΕ.5  σελ. 62, μεταβάλλεται από: 

ΠΕ.5: Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου Wifi4GR 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, κατόπιν της σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων, την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της υλοποίησης του έργου, υποστηρίζοντας την Αναθέτουσα 

Αρχή καθ’ όλη την διάρκειά της. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά παρατίθενται τα παρακάτω σημεία αρμοδιότητάς του 

Αναδόχου στο πλαίσιο αυτού του Παραδοτέου:  

1) Συλλογή και Διαχείριση βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής από τους Δήμους 

2) Διαχείριση και επικοινωνία θεμάτων αναδόχων με Δήμους και την αναθέτουσα αρχή 

3) Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων  αυτοελέγχου αναδόχων 

4) Επιτόπιες επαληθεύσεις και μετρήσεις ποιότητας για την παραλαβή του έργου 

 

Σε: 

ΠΕ.5: Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου Wifi4GR 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, κατόπιν της σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων, την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της υλοποίησης του έργου, υποστηρίζοντας την Αναθέτουσα 

Αρχή καθ’ όλη την διάρκειά της. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά παρατίθενται τα παρακάτω σημεία αρμοδιότητάς του 

Αναδόχου στο πλαίσιο αυτού του Παραδοτέου:  

1) Συλλογή και Διαχείριση βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής από τους Δήμους 

2) Διαχείριση και επικοινωνία θεμάτων αναδόχων με Δήμους και την αναθέτουσα αρχή 

3) Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων  αυτοελέγχου αναδόχων 

4) Επιτόπιες επαληθεύσεις ΠΑΠ όπου θα πραγματοποιούνται και μετρήσεις ποιότητας 

(ελάχιστος αριθμός 120) 

 
 

Β. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών μέχρι την 19/7/2022 και την 

αντικατάσταση της παραγράφου 1.5 ως εξής:  

 
Το σημείο 1.5 σελ. 8, τροποποιείται από: 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 8/7/2022 και 

ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή 

Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 

Σε: 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 19/7/2022 και ώρα 

15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή 

Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κατά τα λοιπά το Τεύχος Διακήρυξης παραμένει ως έχει.  

Το τροποποιημένο τεύχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 
 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ - ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ 

 
 
 
 

 

 

Συνημμένα: 

- Τροποποιημένο Τεύχος Διακήρυξης 

- Τροποποιημένη περίληψη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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