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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Θέμα: Τροποποίηση όρων της διακήρυξης, παράταση της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος 

Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» 

 
Οριζόντια Πράξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ με τίτλο «Δράσεις 
Τεχνικής Βοήθειας ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στα πλαίσια της εκχώρησης του ΕΠ.ΜΔΤ» κωδ. ΟΠΣ 5183835. 

Υποέργο 1: «Σύμβουλος υποστήριξης ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στο πλαίσιο της εκχώρησης του ΕΠ.ΜΔΤ» 

 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2004/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 […]» 

3. Το Ν.4914/2022 (ΦΕΚ Α’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 […]», και ειδικότερα τα 

άρ.3 και 65 παρ.3 

4. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση […]» 

5. Την ΚΥΑ.64233/8-6-2021 (ΦΕΚ Β' 2453) «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)» 
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6. Την ΚΥΑ 76928/2021 (ΦΕΚ Β’ 3075) «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  

(ΚΗΜΔΗΣ)»    

7. Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

8. Το ΠΔ.81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

9. Το ΠΔ.83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

10. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 2902/9-7-2019) 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 

11. Την ΚΥΑ.90819/22-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 5148/3-10-2022) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, η οποία 

μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρ. 65 του Ν.4914/2022 και κατάργηση της υπό 

στοιχεία 98088/ΕΥΘΥ/30-9-2022 (Β’ 3780) κοινής υπουργικής απόφασης» 

12. Την ΥΑ.101590/21-10-2022 (ΑΔΑ: 94ΡΤ46ΜΤΛΡ-14Σ) «Τοποθέτηση προϊσταμένων 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”» 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1224/5-8-2022 (ΑΔΑ: 636446ΜΤΛΡ-9ΟΔ) απόφαση ένταξης της 

πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στα πλαίσια της εκχώρησης του 

ΕΠ.ΜΔΤ» (κωδ.ΟΠΣ 5183835) 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1504/14-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΛΦ46ΜΠΥΓ-ΡΒ7, ΑΔΑΜ: 

22DIAB000024999 2022-09-14) απόφαση δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου 

διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο 

«Σύμβουλος Υποστήριξης  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1892/7-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΩΟ46ΜΠΥΓ-ΛΝΡ) απόφαση έγκρισης 

αποτελεσμάτων διαβούλευσης του ως άνω έργου 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2097/24-11-2022 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης του ως άνω 

έργου  

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 113/24-01-2023 Προέγκριση της ΕΥΔ.ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα» του σχεδίου διακήρυξης και της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία θα 

προκηρυχθεί το Υποέργο 1 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 321/2-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΕΣ46ΜΠΥΓ-6ΥΨ, ΑΔΑΜ: 

23PROC0012089347 2023-02-07) προκήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1246ΜΠΥΓ-ΞΡΑ, ΑΔΑΜ: 

23PROC012090484 2023-02-07, α/α ΕΣΗΔΗΣ 176764) απόφαση διενέργειας με 

συνημμένη την αναλυτική διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού 

20. Το αίτημα παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα μέσα ΕΣΗΔΗΣ στις 22/2/2023 και ώρα 14:57:16 

21. Το γεγονός ότι η παροχή των ζητούμενων διευκρινίσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής τροποποιεί ουσιώδεις όρους της εν λόγω διακήρυξης 

22. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.3 της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 διακήρυξης, 

δυνάμει των διατάξεων του άρ. 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα 

με τα οποία προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
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προσφορών τους, όταν, μεταξύ άλλων, τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 

σημαντικές αλλαγές. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη 

με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

23. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ως άνω, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι διαγωνισμό, προκειμένου 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των όρων που 

τροποποιούνται στην υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023, ως αναλυτικά αναφέρεται 

κατωτέρω και να έχουν επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των προσφορών τους. 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 338/1-3-2023 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ.ΕΠ «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα» 

 

Αποφασίζουμε 

 

(Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 2.2.6(Α) «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» 

της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1246ΜΠΥΓ-ΞΡΑ, ΑΔΑΜ: 23PROC012090484 

2023-02-07, α/α ΕΣΗΔΗΣ 176764) διακήρυξης, ως εξής: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

[…] 

Α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν προβεί εντός των 

τελευταίων τριών  (3) ετών πριν την προβλεπόμενη στην παρούσα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών  (έτη: 2022, 2021, 2020), σε εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα ολοκλήρωση: 

1. τουλάχιστον ενός (1) έργου, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την υποστήριξη στη διαχείριση ή/και στην παρακολούθηση, ή/και 

στην αξιολόγηση ή/και στον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς 

πόρους προγραμμάτων/ έργων, η συμβατική αξία του οποίου (χωρίς ΦΠΑ) να είναι 

τουλάχιστον ίση με το 30% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα προαίρεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ).  

2. τουλάχιστον δύο (2) έργων  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

παρακολούθησης ή/και ελέγχου της υλοποίησης έργων ΤΠΕ.  

Η κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 2 μπορεί να τεκμηριώνεται και από έργα που 

τεκμηριώνουν την απαίτηση της παραγράφου 1. 

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη και 

στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία και πάντως εντός 

της τελευταίας πενταετίας (έτη: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018), σύμφωνα με τη 

σχετική πρόβλεψη του Παραρτήματος ΧΙΙ (Μέρος ΙΙ περ. α’ υποπερ. ΙΙ) του 

Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο ως 

μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής 

του. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Β) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την 

Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 15:00 (αντί της Δευτέρας 13/03/2023 και ώρα 15:00), 

προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους. 

 

(Γ) Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τη Δευτέρα 

24/04/2023 και ώρα 13:00 (αντί της Παρασκευής 17/03/2023 και ώρα 13:00). 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1246ΜΠΥΓ-ΞΡΑ, 

ΑΔΑΜ: 23PROC012090484 2023-02-07, α/α ΕΣΗΔΗΣ 176764) διακήρυξης.  

Η παρούσα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές 

περιγράφονται στην παρ. 1.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 διακήρυξης, ήτοι: 

- δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια 

- δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

o στο ΚΗΜΔΗΣ 

o στη Διαύγεια 

o στο ΕΣΗΔΗΣ 

o στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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