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Θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης
προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141517) για την
ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του συστήματος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α.) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
β.) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 7, της παραγράφου 1,
4 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 40 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων»,
γ.) του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”
δ.) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
ε.) του άρθρου 64 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/23-072013),όπως ισχύει.
στ.) της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
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ζ.) του Ν. 4700/2020 (Α` 127/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
η.) του ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ.) του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων»,
ι.) του ν. Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184) «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»,
ια.) του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α’/ 11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις»,
ιβ.) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»”,
ιγ.) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
ιδ.) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15
ιε.) του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
ιστ.) του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» όπως ισχύει.
ιζ.) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ιθ.) του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
κ.) του άρθρου 90 Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν.
4389/2016.
κα.) της υπ’ αριθ. 57564/23-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
κγ.) της με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “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)”,
κδ.) της υπ’ αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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κε.) Της με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’
4738/26.11.2020)», όπως ισχύει.
2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
3. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
4. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),
5. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
6. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
8. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
9. Τη με αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453/9.6.2021) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Επικράτειας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
10.Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄
της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.
11.Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016,
καθώς και την με αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.01.2020 περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για 5 (πέντε) έτη.
12.Την απόφαση αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) με τίτλο «Συμπλήρωση κατηγοριών
μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».
13.Η υπ’αρ. πρωτ. 3660/1190/Α3/6-6-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση συστήματος
αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών /εκροών» με Κωδικό ΟΠΣ
5043178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» (ΑΔΑ: 6ΒΖΙ465ΧΙ8-Ω2Ρ).
14.Η υπ’αρ. πρωτ. 47269/22-4-2021 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης
δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών /εκροών» με Κωδικό ΟΠΣ 5043178 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο
Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του 2021 (ΑΔΑ: ΨΧ2Μ46ΜΤΛΡ-Θ0Η)
15.Την υπ. αρ. 1086/24.6.2021 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης
δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών / εκροών» με Κωδικό ΟΠΣ 5043178 στο
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ:
ΨΛΟ446ΜΠΥΓ-ΕΣΜ).
16.Το με αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ. Α.Α.Δ.Ε. 0001249ΕΞ 2021/23.4.2021 Τεκμηριωμένο αίτημα για την για την
υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου πληροφοριακού συστήματος με τίτλο «Υλοποίησης συστήματος
αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών (ΑΔΑΜ:
21REQ008839927 2021-06-30).
17.Η υπ’αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1134375 ΕΞ 2020/ 19-11-2020 «Πρόσκληση για τη διενέργεια
Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών
Υλοποίησης συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών,
για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» της Διεύθυνσης Προμηθειών &
Κτιριακών Υποδομών.
18.Το αριθ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1139478 ΕΞ 2020/7-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών &
Κτιριακών Υποδομών, με το οποίο διαβιβάστηκαν προς τη Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ. τα υποβληθέντα
σχόλια/παρατηρήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης των τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών και τα σχόλια της με αριθ. 20DIAB000014311 διαβούλευσης.
19.Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΤΕ ΥΠΑΤΕ Α 1031559 ΕΞ 2021/13-4-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ.) με συνημμένες τις οριστικοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού.
20.Το Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 144119ΕΞ2021/16.6.2021 αίτημα προς το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για
τον έλεγχο σκοπιμότητας της δαπάνης παροχής υπηρεσιών υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος
αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών για τις ανάγκες της
(Α.Α.Δ.Ε.).
21.Την με αρ. πρωτ. 20/16.6.2021 Βεβαίωση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία
βεβαιώνεται ότι δυνάμει της από 15.6.2021 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εγκρίνεται
η σκοπιμότητα της εν λόγω δαπάνης με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α1051049ΕΙ2021/16.6.2021.
22.Το υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α1057114ΕΞ2021/6.7.2021 έγγραφο ως έγκριση του πρωτογενούς
αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008869906 2021-07-06).
23.Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054365 ΕΞ 2021/28.6.2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης για τα έτη 2025 - 2030 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΡ46ΜΠ3Ζ-ΑΦΦ & ΑΔΑΜ: 21REQ008840258 2021-06-30)
για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και παροχή ανθρωπομηνών
για υλοποίηση αιτημάτων αλλαγής και την υπ` αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Α 1055469ΕΞ2021/30.6.2021
Βεβαίωση
επί
αυτής
(ΑΔΑ:
ΨΧΑΦ46ΜΠ3Ζ-ΙΜΜ
και
ΑΔΑΜ:
21REQ008866692).
24.Το υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1057178ΕΙ2021/6.7.2021 μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..
25.Το υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε. Α1057401ΕΞ2021/9.7.2021 έγγραφό μας προς το Α.Τ.Υ.Ε της Γ.Δ.Ο.Υ. της
Α.Α.Δ.Ε. για τον έλεγχο επί του σχεδίου διακήρυξης και η υπ. αρ. Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1058658/9.7.2021
απάντηση με τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου.
26.Τα υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1058974/12.7.21, 1058971/12.7.21, 1058964/12.7.21 και
1060530/15.7.2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών
Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Α.Α.Δ.Ε. με τα οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις επί του σχεδίου διακήρυξης.
27.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού κλπ. δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
28.Την υπ’ αρ. 1719/7.10.2021 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης
δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών / εκροών» Α/Α 1 της Πράξης 5043178 από
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ).
29.Την υπ΄αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1091648 ΕΞ 2021/12.10.2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009399085) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για
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την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του συστήματος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥ-ΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ».
30.Τα με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1099251/11.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1098570/10.11.2021,
Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1099886/12.11.2021 και Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α1100023/12.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α
1100751/16.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1101189/16.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1101187/16.11.2021,
Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1101186/16.11.2021 και Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1101184/16.11.2021 αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων υποψήφιων οικονομικού φορέων που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ έως και 12.11.2021.
31.Τα με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1101189/16.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1100751/16.11.2021,
Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1099231/11.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1099892/12.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α
1099888/12.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1099878/12.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1098573/10.11.2021,
Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1096526/5.11.2021, Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1096517/5.11.2021 και Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α
1098564/10.11.2021 αιτήματα παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών υποψήφιων οικονομικών
φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
32.Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος με τίτλο «Υλοποίηση
συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των
ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό Διακήρυξης Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1091648 ΕΞ
2021/12.10.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009399085) ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του
συστήματος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141517).
Ειδικότερα:
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00.
Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης : 19/11/2021.
Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 19/11/2021.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:
19/11/2021.
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
19/11/2021.
Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
(www.aade.gr): 19/11/2021.
Καταληκτικά σημειώνεται ότι:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι
21/12/2022.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 21/1/2023.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1091648 ΕΞ
2021/12.10.2021 Διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr όπου θα είναι διαθέσιμη ως
επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 141517, καθώς και στην ιστοσελίδα
www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΜΑΡΑΪΔΩΝΗΣ

Ν. ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θ. ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ

Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εσωτερική διανομή:
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε.
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