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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα : «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ:21PROC008192869) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

επίπλων γραφείου για τη κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

1.1 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.  

1.2 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. 

1.3 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. 

1.4 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων 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. 

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) - 
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Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7 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. 

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

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

και πολιτιστικά θέματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

1.11 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. Υ96/2019 «Διαπιστωτική πράξη για το διορισμό Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 702 ΥΟΔΔ). 

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

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)». 

2.5 Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 5907/24-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) διακήρυξη 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων γραφείου. 

2.6 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 

3. Την ανάγκη κάλυψης αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε έπιπλα 

γραφείου. 

4. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., 

απόφασης, κ.λ.π.) που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.    
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ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 
 

Την τροποποίηση της 5907/24-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) διακήρυξης 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων γραφείου, στα έχοντας 

υπόψη, ειδικότερα ως προς την υποπαράγραφο 2.7 ως εξής:  

«H υπ΄ αριθμ. 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», όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3647/04.02.2021 (ΑΔΑ:ΨΦ146ΜΙ0Φ-5ΚΚ) 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» 

 

  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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