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ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 01/07/2022
Α. Π.: οικ. 20076

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
---ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
---Ταχ. Δ/νση
: Λένορμαν 195 και Αμφιαράου
Τ.Κ.
: 104 42, Αθήνα
Πληροφορίες
: Γεωργόπουλος Δ.
Τηλέφωνο
: 213 212 9764
e-mail
: dimitrios.georgopoulos@aead.gr
ΘΕΜΑ: «Ματαίωση της με αριθ. πρωτ. οικ. 18742/23-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010806203)
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών
Τοίχους Προστασίας (Firewall) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) του 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
β) 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».
γ) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
δ) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
ε) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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στ) του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-72013).
ζ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «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».
η) του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
θ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Τη με αριθ. (Υ) 23/2021 «Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 549 ΥΟΔΔ).
3. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 11699/2020 Απόφαση (ΦΕΚ 1991 Β΄) «Οργανισμός της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)».
4. Το με αριθ. πρωτ. 14789/26.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
5. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 16700/08.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010714174) αίτημα έκδοσης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2022 στον ΑΛΕ 3120301001 «Αγορές
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού» του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) 1007803-0000000.
6. Τη

με

αριθ.

πρωτ.

οικ.

18551/21-06-2022

(ΑΔΑ:

63Ρ046ΜΙ0Φ-ΔΧΡ,

ΑΔΑΜ:

22REQ010786907) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΑΛΕ 3120301001 που
καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ. με α/α
53228.
7. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 18742/23.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010806203) πρόσκληση
υποβολής προσφορών.
8. Την ορθή επανάληψη του με αριθ. πρωτ. 17289/30.06.2022 εγγράφου της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαβιβάστηκε στο
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υποδομών στις 30-06-2022 και βάσει της οποίας
επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια
ειδών.
9. 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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10. Την ανάγκη προμήθειας συσκευών Τοίχους Προστασίας για την αντιμετώπιση των
αυξανόμενων απαιτήσεων σε ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων και ασφάλειας
ηλεκτρονικών υποδομών της ΕΑΔ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Τη ματαίωση της με αριθ. πρωτ. 18742/23.06.2022 διαδικασίας σύναψης σύμβασης με
αντικείμενο την προμήθεια συσκευών Τοίχους Προστασίας (Firewall) προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Δ., λόγω ουσιώδους τροποποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών.
Η αναθέτουσα αρχή θα επαναλάβει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την εν
θέματι προμήθεια, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια
ειδών και επιμέρους όρων της αρχικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, βάσει της
ορθής επανάληψης του με αριθ. πρωτ. 17289/30.06.2022 εγγράφου της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Διοικητής

Άγγελος Μπίνης
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