
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) ως 

προς τον πίνακα συμμόρφωσης και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών» 

 
 

 

                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

        Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

1.3 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει .  

1.4 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. 

1.5 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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1.6 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «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» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

1.7 Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄) «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».  

1.8 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ  248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

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

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.10 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

1.12 Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

2.1 Την με αριθμ. πρωτ. 2/45136/0026/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο «Παροχή 

οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών». 

2.2 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. 

2.3 Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «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) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Διαφάνειας» (ΦΕΚ 702 ΥΟΔΔ). 

2.5 Το με αριθμ. πρωτ. οικ.3910/8-2-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008106655) πρωτογενές αίτημα του 

Διατάκτη.  

2.6 Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 5242/19.02.2021 (ΑΔΑ:62Λ046ΜΙ0Φ-ΠΧ4 & ΑΔΑΜ: 

21REQ008177744) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

16568 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας. 

2.7 Την αριθ. πρωτ. οικ. 2672/28-1-2021 (ΑΔΑ:65ΜΓ46ΜΙ0Φ-ΧΟ3) απόφαση «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 

προμηθειών αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για 

το έτος 2021».  
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2.8 Την αριθ. πρωτ. οικ. 2674/28.01.2021 (ΑΔΑ:6ΦΧΩ46ΜΙ0Φ-Ζ16) απόφαση «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας για το έτος 2021». 

2.9 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας για την προμήθεια επίπλων γραφείου. 

 

 

Αποφασίζουμε 
 

1. Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) ως 

προς τον πίνακα συμμόρφωσης και ειδικότερα στα τμήματα Α (α/α 1β), Γ (α/α 1β) και Ε (α/α 1β)  στη στήλη 

«Τεχνικά χαρακτηριστικά» του εν λόγω πίνακα, ο όρος «Τα γραφεία να συνοδεύονται από: Αναρτώμενη 

μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180*30 cm (+- 10 cm και στις δύο διαστάσεις) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Τα γραφεία να συνοδεύονται από: Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής 

διάτρησης, διαστάσεων 160*30 cm (+- 10 cm και στις δύο διαστάσεις. 

 

2. Την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών έως τις 16.03.2021 ήμερα Τρίτη και ώρα 15:00. Η 

αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στις 17.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.  

 

 

                                                                                                                                                      Ο Διοικητής 

 

 

                                                Άγγελος Μπίνης    
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