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ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αθήνα, 15.09.2022

        

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της 
ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19).

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4799/2021 (Α΄ 79), όπως ισχύουν,

2. τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων 
Στρατηγικής Σημασίας (πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης),

4. την από 20.04.2022 Σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων,

5. την υπ’ αριθμ. 32788 ΕΞ 2022/11.03.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών με τίτλο «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και 
διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων 
ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου 
εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: 
ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) με την οποία η χρηματοδότηση του Έργου εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, (Πρωτογενές Αίτημα: ΑΔΑΜ: 22REQ010518106/10.05.2022) 

6. την από 30.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ (Θέμα 2ο) με την 
οποία εγκρίθηκε το τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης, για την υλοποίηση του οποίου το 
ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως διενεργούσα τον διαγωνισμό αρχή, κατ’ εντολή, στο όνομα και για 
λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με την οποία ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε τροποποιήσεις της εν λόγω Διακήρυξης και σε 
κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας,

1. την από 19.08.2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου 
ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19), όπως εγκρίθηκε από τον 
Δικαιούχο (με την με αρ. 81230/ 18-08-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΑΔΑ: 6Μ5Β46ΜΤΛΡ-8ΜΟ),
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2. την ανάγκη τροποποίησης του Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ως εκ τούτου την ανάγκη 
παράτασης της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης,

3. την ανάγκη τροποποίησης της Διακήρυξης για την τροποποίηση του Συστημικού Αύξοντα 
Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών, με γνώμονα την επίτευξη ικανού ανταγωνισμού για την εξασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την τροποποίηση της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου 
ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», για την υλοποίηση του οποίου το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως διενεργούσα τον 
διαγωνισμό αρχή, κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

Συνημμένα: Τροποποίηση του Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ της ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης της Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι 
Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-
19).
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Τροποποίηση του Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι 
Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-
19).

Αθήνα,  15 Σεπτεμβρίου

Αναφορικά με τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων 
Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», για την υλοποίηση του οποίου το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως 
διενεργούσα τον διαγωνισμό αρχή, κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
(1) Τροποποιείται ο Συστημικός Αύξοντας Αριθμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (σε όλα τα σημεία της Διακήρυξης στα οποία γίνεται σχετική 
αναφορά):
Τα έγγραφα της σύμβασης της εν θέματι Διακήρυξης θα αναρτηθούν εκ νέου στην ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε νέο Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 172369 και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
(2) παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και αντιστοίχως η 
ημερομηνία αποσφράγισης ως ακολούθως (σε όλα τα σημεία της Διακήρυξης στα οποία γίνεται 
σχετική αναφορά):
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 26.09.2022 και ώρα 15:00, 
Αθήνας. 
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα λάβει χώρα την 27η.09.2022 και ώρα 10:00.

Διευκρινίζεται, ότι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που έχουν ήδη εκδοθεί με αναφορά σε 
στοιχεία της εν θέματι Διακήρυξης που με το παρόν τροποποιούνται δεν χρειάζεται να 
τροποποιηθούν.
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