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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                               
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &                                             

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,  

10442, Αθήνα 

Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος 
Τηλέφωνο: 213-2129 764 

e-mail: dimitrios.georgopoulos@aead.gr  
 

 
 

 
Αθήνα,  04.05.2022  
Αριθ. Πρωτ: οικ. 12013  
 
 
 
Προς (μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

             

                      
 

Θέμα: Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης της 

 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Ψηφιοποίηση, 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-

οικονομικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, η 

διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Ψηφιοποίηση, 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών 

υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» με προϋπολογισμό 195.333,33 € πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών 

φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του συνόλου της 

διακήρυξης. 

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία ανάρτησης. 

Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται 

απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι 

του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρισμένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών 

φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης 

διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί 

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. (www.aead.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών 

φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία καθώς και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, με την 
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επιφύλαξη του χαρακτηρισμού αυτών ως εμπιστευτικές από τους οικονομικούς φορείς, λόγω 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δηλώνουν ρητά τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, προκειμένου αυτές να μη 

δημοσιοποιηθούν, με ρητή αναφορά στις κείμενες διατάξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητά τους. 

Όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. κατά την 

οριστικοποίηση του τεύχους της διακήρυξης, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών 

απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 

ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στον σύνδεσμο 

«Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. (www.aead.gr) στον σύνδεσμο 

https://aead.gr/prokirixeis. 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας 

Διαβούλευσης. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΆΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

− Σχέδιο διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και 

τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

 
Κοινοποίηση: 

− Γραφείο Διοικητή της Ε.Α.Δ. 

− Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων 
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