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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού άνω των ορίων του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο
«Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και
Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)», με αριθ. 14848/2022 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 157660.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.
2.

3.
4.

5.

το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή τις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
το ν. 4781/2021 (Α’ 31) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις»,
το 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
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και τις διατάξεις
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013”)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
το ν. 4727/2020 (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»,
το π.δ 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός αρμοδιοτήτων της – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων»,
το π.δ 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
το π.δ 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών τομέων Υπουργείων»,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
τη με αριθ. 010.2/ΑΣ 560/1.12.2008 (Β΄2484) «Σύσταση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας με
τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Προγραμμάτων» στο Υπουργείο Εξωτερικών» απόφαση,
τη με αριθ. 14848/2022 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την
ανάθεση σύμβασης προμηθειών με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)» (ΑΔΑΜ:
22PROC010282091, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 157660)
τα αιτήματα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών των
οικονομικών φορέων: «LOGICOM SOLUTIONS LTD», «SPACE ΗELLAS A.E.», «DELOITTE
BUSINESS SOLUTIONS A.E.», «MTI SYSTEMS», «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.»,
«COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», «INTRACOM TELECOM», «ADAPTIT», «PERFORMANCE
TECHNOLOGIES A.E.» που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
τις υπηρεσιακές ανάγκες και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να
προετοιμάσουν πληρέστερα τις προσφορές τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 09.06.2022, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13.00.
Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.06.2022, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13.10. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή πραγματοποιείται στις
16.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.10.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων επί των όρων της διακήρυξης
ορίζεται η 28.05.2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 23.59. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των
απαντήσεων επί των υποβληθέντων ερωτήσεων για τους όρους της διακήρυξης ορίζεται η 03.06.2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59.
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2. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ήτοι
μέχρι την 9.06.2023. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά
από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 9.07.2023.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθ. 14848/2022 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού άνω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο
«Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και
Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)» (ΑΔΑΜ: 22PROC010282091, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 157660).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού Εξωτερικών
- Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα
- ΣΤ Α΄, ΣΤ Β’ Γενικές Δ/νσεις
- ΣΤ2, Γ4 Δ/νσεις
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