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Θέμα : "Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας" 
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1) α.) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

     β.) του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση  της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

     γ.) 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.  

    δ.) του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το 

άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

    ε.) του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2) Τις διατάξεις του N.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης»(ΦΕΚ Α΄133/07.08.2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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3) Την με αριθμ. Υ96/2019 διαπιστωτική πράξη για το διορισμό Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 702/06.09.2019) 

4) Την με αρ. πρωτ. οικ 5306/25-2-2020 αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού ,όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006342806/25-02-

2020. 

5) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 

 

Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:20PROC006342806) με τίτλο 

"Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για την κάλυψη των 

αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας", λόγω επανεκτίμησης των αναγκών της 

Ε.Α.Δ σε είδη με συνάφεια στο ανωτέρω αντικείμενο του διαγωνισμού. 
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