
 

 

Μαρούσι, 21-05-2020 

ΑΠ.:      35963/Φ.610   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον Ανοικτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης 

Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών 

Φασματικών Αναλυτών» της Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου 

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό MIS 5029958 

 

 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α.  το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), όπως ισχύει,  

 

β. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως 

ισχύει, 

 

γ. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση       

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/123-07-

2010), όπως ισχύει, 

 

δ.  το Ν. 4013/2011 «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» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

ισχύει, 

 

ε.  την υπ’ αριθ.  Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-2013) και την Εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 



 

 

στ.  τη με αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 

1391/Β/22-10-2001),  

 

ζ. την ΑΠ. 237/84/3-12-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης 

Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/18-

12-2001), όπως ισχύει, 

 

η.   την υπ’ αριθ. 4 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΣΥ) με τίτλο «Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

 

θ. την ΑΠ. 932/25/13-04-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Προκήρυξη ηλεκτρονικού 

ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας 

Αγαθών με τίτλο «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» (Υποέργο 3) της 

Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» με κωδικό ΟΠΣ 5029958», 

 

ι.  την ΑΠ: 932/21/13-04-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Συγκρότηση Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 

3 με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» της Πράξης: 

«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με 

Κωδικό MIS 5029958»,  

 

ια.  την υπ’ αριθ. 2020-049165 σχετική Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

 

ιβ. τη με αριθ. πρωτ. 35841/Φ.610/07-05-2020 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ 

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον Ανοικτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης 

Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών 

Αναλυτών» της Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος 

Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό MIS 5029958», 

 

ιγ. την υπ’ αριθ. 2020-059480 διορθωτική Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε., 

 

ιδ. την υπ’ αριθ. 2020-062613 διορθωτική Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. 

 

 



 

 

 

Επειδή: 

  

1.   Με την ανωτέρω (υπό στοιχ. θ)  Απόφαση της ΕΕΤΤ  προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός 

ανοικτός διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών 

με τίτλο «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» (Υποέργο 3) της Πράξης 

«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με 

κωδικό ΟΠΣ 5029958 και παρασχέθηκε, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση στον 

Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να αποφασίσει, σε συνεννόηση με την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί 

αυτό αναγκαίο. 

 

2. Με την ανωτέρω (υπό στοιχ. ιβ) Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ αποφασίστηκε, 

σε συνεννόηση με την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η παράταση για δεκατέσσερις (14) ημέρες της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων 

παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών εκ μέρους 

ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον εν θέματι Διαγωνισμό και η αποστολή με 

ηλεκτρονικά μέσα σχετικής διορθωτικής ανακοίνωσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. (ανωτέρω υπό στοιχ. ιγ). 

 

3. Η αποστολή του εντύπου δημοσίευσης προς την Ε.Ε.Ε.Ε. καλύπτει την υποχρέωση 

δημοσιότητας μόνο όταν συμπληρώνονται ορθά όλα τα πεδία του ενδεδειγμένου 

εντύπου, ήτοι όταν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ρητά αναφέρονται στο 

Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

(Παράρτημα V Μέρος Γ’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

 

4. Τόσο η υπ’ αριθ. 2020-049165 αρχική Ανακοίνωση (υπό στοιχ. ια) όσο και  η υπ’ 

αριθ. 2020-059480 διορθωτική Ανακοίνωση (υπό στοιχ. ιγ) στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. δεν 

συνυπολόγιζαν την αξία των προβλεπομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τον 

προσδιορισμό της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με κίνδυνο η 

σχετική παράλειψη αναφοράς να κριθεί, σε περίπτωση προσβολής, ως ουσιώδης 

πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

5. Με την υπ’ αριθ. 2020-062613 διορθωτική Ανακοίνωση (υπό στοιχ. ιδ) στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε., η 

οποία δημοσιεύτηκε στις 14-05-2020, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ συμπεριλαμβάνει και την αξία των προβλεπομένων δικαιωμάτων 

προαίρεσης εκτός ΦΠΑ. 

 

6.  Λόγω της δημοσίευσης της ανωτέρω (υπό στοιχ. 5) διορθωτικής Ανακοίνωσης, θα 

πρέπει να τηρηθούν εκ νέου οι ίδιες με την αρχική διακήρυξη διατυπώσεις 

δημοσιότητας, ήτοι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών να οριστεί σε τριάντα 

(30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, αρχής γενομένης από την 14
η
 Μαΐου 2020. 



 

 

 

  

Αποφασίζει: 

 
1. Την παράταση μέχρι την 15

η
 Ιουνίου 2020 της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

στο πλαίσιο του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής 

Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 3 με 

τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» της Πράξης: «Ανάπτυξη 

καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Η 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών μετατίθεται ειδικότερα από τις 

29-05-2020 και ώρα 15:00 στις 15-06-2020 και ώρα 15:00. Η προθεσμία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται αντίστοιχα για την 16η 

Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00. 

2. Την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και την ιστοσελίδα της 

ΕΕΤΤ προς γνώση των ενδιαφερομένων. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καθηγητής Κων. Μασσέλος 
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