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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: «Ματαίωση της με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008005702) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 

συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες 

της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 

(κτήριο 2) στην Αθήνα»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:  

1.1 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». 

1.2   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.  

1.3  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. 

1.4   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. 

1.5   του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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1.6  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.7   του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 

1.8   του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.9  του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

1.10  του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98). 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

2.1 Την με αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.2 Την αριθ. Υ96/2019 «Διαπιστωτική πράξη για το διορισμό Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 702 ΥΟΔΔ). 

2.3 Την με αρ. πρωτ. οικ. 11699/2020 Απόφαση (ΦΕΚ 1991 Β΄) «Οργανισμός της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)». 

2.4 Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008005702) 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της 

με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς δε 

διασφαλίζουν την τεχνική αρτιότητα του υπό προμήθεια συστήματος, κατόπιν 

συνεκτίμησης των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από υποψήφιους 

προμηθευτές. 

4. Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και επιμέρους 

όρων της με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

στη βάση διασφάλισης της τεχνικής αρτιότητας του υπό προμήθεια συστήματος. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 
 

Τη ματαίωση της με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια 

που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου 

(κτήριο 1) και Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα, προκειμένου να 
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επαναπροσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και επιμέρους όροι αυτής και να 

διασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα του υπό προμήθεια συστήματος. 

 

Η αναθέτουσα αρχή θα επαναλάβει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την εν 

θέματι προμήθεια, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και επιμέρους 

όρων της αρχικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

 

 

  

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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