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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 10163 Αθήνα
Πληροφορίες: Βορριά Ευσέβεια
Τηλέφωνο: 210 909 8468
Email: e.vorria@mindigital.gr

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης
8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010170488), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 155982), για τη
σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές
εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού
κτηρίων»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων ενενήντα επτά
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Το v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 147).
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2. Τις διατάξεις του αρ. 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον. 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).
4. Το v. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Το v. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
6. Το v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
7. Το Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44).
8. Το v. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το v. 4250/2014 (A’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Το v. 4172/2013 (A’ 167) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το v. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει.
12. Το v. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων
4046/12,4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση της καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύει.
13. Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52).
14. Το v. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012
(Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπως ισχύει.
15. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
16. Το v. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α΄ 45).
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17. Τον Κανονισμό (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
18. Το v. 4624/2019 (A’ 137) «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».
19. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).
20. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει
(Α΄85).
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων», (Α΄119).
22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).
23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
24. Το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
25. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
26. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία», όπως ισχύει (Α΄ 34).
27. Την υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 κοινή απόφαση 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)» (Β’ 2453).
28. Την υπ’ αριθμ. 63446/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου,
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
29. Την υπ’ αριθμ. 60967 ΕΞ 2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών
και Μεταφορών με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Β 2425)
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30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β/3075/13.7.2017) απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης – Επενδύσεων και Επικρατείας.

31. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «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)», (Β΄ 969).
32. Την Υ.Α. 40.4/163/2013 (Β’ 401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ.
33. Την υπ΄αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄2902).
34. Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός
Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚΥ.Ο.Δ.Δ. 241).
35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1861 ΕΞ 2022 18.1.2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑΜ: 22REQ009941134),
υποβαλλόμενου δια του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Μέριμνας Μέσων
και Χώρων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας ως καθ΄ ύλην
αρμόδιας υπηρεσίας, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρία (3) κτίρια του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,
σύμφωνα με τις συνημμένες στο ως άνω αίτημα προδιαγραφές των υπό ανάθεση
υπηρεσιών.
36. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2239 ΕΞ 2022 20.1.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ009948539, ΑΔΑ: 9Ε
8Ρ46ΜΤΛΠ-7ΟΧ) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, για το οικονομικό έτος 2023, ποσού
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης κατά το οικονομικό έτος 2023, σε βάρος των
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1053.501.0000000 στον ΑΛΕ
2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας».
37. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5277 ΕΞ 2022 15.2.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010098051, ΑΔΑ:
6ZΠΑ46ΜΤΛΠ-ΦΕ3) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, για το οικονομικό έτος 2022,
ποσού διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (223.200,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης κατά το οικονομικό
έτος 2022, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Φ.
1053.501.0000000 στον ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας» και α/α
18299.
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38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8309 ΕΞ 2022 3.3.2022 και Ορθή Επανάληψη στις
04.03.2022(ΑΔΑΜ: 22PROC010161800 και ΑΔΑ: 6ΧΥΠ46ΜΤΛΠ-Ι2Η) προκήρυξη
(περίληψη της διακήρυξης), η οποία εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για δημοσίευση στις 4 Μαρτίου 2022 (2022S/ 048 - 124715) και η διόρθωση
αυτής στις 9-3-2022 (2022 S/ 051 - 133729), ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις
απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας στις 8 Μαρτίου 2022. Σύμφωνα με τα ως άνω
έγγραφα του διαγωνισμού η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών ορίστηκε για την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ., ενώ η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για τη Δευτέρα 28
Μαρτίου 2022, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με μοναδικό συστημικό αριθμό α/α 155982.
39. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010170488) απόφαση της
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία
εγκρίθηκε αφενός η διενέργεια του διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού, διαγωνισμού,
μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 155982), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τη σύναψη σύμβασης για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων») και
αφετέρου το τεύχος της οικείας Διακήρυξης.
40. Τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 2.3.1. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8749 ΕΞ 2021 8.3.2022 (ΑΔΑΜ:
22PROC010170488) Διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τις οποία «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 προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών, λόγω της συντετμημένης προθεσμίας της παρούσας Διακήρυξης (άρθρο
27 παρ. 3 Ν.4412/2016), β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.».
41. Την ανάγκη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη σύναψη σύμβασης για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, με χρήση επισπευσμένης διαδικασίας κατ΄ αρ. 27 παρ. 3 του
ν. 4412/2016, για τον λόγο ότι υφίσταται κατεπείγουσα και άμεση ανάγκη κάλυψης των
εξαιρετικώς και διαρκώς ανακυπτουσών υποχρεώσεων καθαριότητας των κτιρίων εξ
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αιτίας της σοβούσας πανδημίας του ιού Covid 19, συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι
η εν ισχύ σύμβαση καθαριότητας, για τις ανάγκες σε καθαριότητα των εν θέματι
κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ολοκληρώνεται
στις 31-3-2022.
42. Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι
διαγωνισμό, ο οποίος έχει προκηρυχθεί με χρήση επισπευσμένης προθεσμίας,
σύμφωνα με την αιτιολογία που διαλαμβάνεται στο τεύχος της οικείας διακήρυξης,
κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αναγκαία, για το λόγο ότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα,
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, πρόσθετες πληροφορίες από οικονομικούς φορείς, οι οποίες ωστόσο δεν
έχουν παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την 24η-3-2022, η οποία έχει οριστεί ως καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή
τους τον απαιτούμενο χρόνο, βάσει των διατάξεων της παρ.3 του αρ. 27 του Ν.
4412/2016, για να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 8749
ΕΞ 2022 8.3.2022 (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης
22PROC010170488, αριθμό Προκήρυξης στην Ε.Ε. 2022S/ 048 - 124715, αριθμός
διορθωτικής Προκήρυξης στην Ε.Ε. 2022 S/ 051 – 133729, ΑΔΑΜ Προκήρυξης
22PROC010161800, ΑΔΑ Προκήρυξης 6ΧΥΠ46ΜΤΛΠ-Ι2Η) έως και την Τετάρτη, 30
Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 διακήρυξης
(και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC010170488, αριθμό
Προκήρυξης στην Ε.Ε. 2022S/ 048 - 124715, αριθμός διορθωτικής Προκήρυξης στην Ε.Ε.
2022 S/ 051 – 133729, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC010161800, ΑΔΑ Προκήρυξης
6ΧΥΠ46ΜΤΛΠ-Ι2Η).
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Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως
αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.5. της διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 8749 ΕΞ 2022
8.3.2, 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 155982) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι (α) στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
στον ιστότοπο: http://www.gsis.gr και (β) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στον ιστότοπο www.mindigital.gr.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Μέριμνας Μέσων και Χώρων
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