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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ            Αζήλα, 05-02-2021    

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                   Αξ. πξση.:  7843  

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πιεξνθνξίεο : Υξ. Καιαληδή 

Σει. : 210 8802809 

 

      

ΘΔΜΑ : πλέρηζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν «πληήξεζε θαη Τπνζηήξημε 

Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Π) ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην 

2006 έσο ην 2020 θαζώο θαη Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο λέσλ Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ην έηνο 2021 & πληήξεζε θαη Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Internet Data Center (I.D.C.), 

ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ Disaster Recovery Site 

(D.R.S.) θαη Business Continuity Plan (B.C.P.) κεηά ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηεο  

ππ΄αξηζκόλ 227/2021 απόθαζεο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ).  

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  
 
Έρνληαο ππ’ όςηλ : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200/Α/98), άξζξα 13-29, πεξί ζύζηαζεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

θαη ινηπώλ Οξγαληζκώλ, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξ. 58193/99 (ΦΔΚ 2277/Β/99) «Καλνληζκόο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.» 

3. Σε κε αξ. 132537/21-04-11 (ΦΔΚ 684/Β΄/28-04-2011) Τπνπξγηθή Απόθαζε, πεξί έγθξηζεο 

ηνπ Καλνληζκνύ Οξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο & Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.  

4. ηε κε αξ. 2642/294319/15-11-2019 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 975/18-11-2019) Τπνπξγηθή Απόθαζε κε 

ηελ νπνία νξίδνληαη ηα κέιε Γ.. ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 

2064/312278-06/11/2020 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 941-10/11/2020) Τπνπξγηθή Απόθαζε.  

5. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/Α/29-5-2013) «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6. Σελ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)».  

7. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθύθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε 

γηα ην Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 
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8. Σνλ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/14) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ην Ν. 4605/2019 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 77595/26-11-2020 πξνθήξπμε ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνύ (α/α ζπζηήκαηνο 

94978) 

11. Σελ κε ΓΑΚ 1832/07-12-2020 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαζώο θαη ηνπ αηηήκαηνο 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ πνπ αζθήζεθαλ από ηελ εηαηξία «NEUROPUBLIC ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ.  

12.  Σελ ππ΄αξηζκ. Α 282/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ (2ν Κιηκάθην – Γηαδηθαζία Πξνζσξηλήο 

Πξνζηαζίαο), κε ηελ νπνία έγηλε δεθηό ην αίηεκα αλαζηνιήο πνπ ζσξεύεηαη ζηελ κε  ΓΑΚ 

1832/07-12-2020 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη αλαζηέιιεηαη ε πξόνδνο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζηίαο θαη δε ησλ πξνζεζκηώλ ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε α/α ζην ΔΗΓΗ 94978 κέρξη ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε απόθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

13.  Σελ ππ΄ αξηζ. 227/2021 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ (2ν Κιηκάθην), ε νπνία εθδόζεθε θαη 

θνηλνπνηήζεθε ζηηο 04-02-2021, κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη  ε ππ΄αξηζ. 1832/07-12-2020 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή  ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο. 

 

ΑΠΟ ΦΑΗ ΕΟ ΤΜ Δ  

 

Σελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

κε α/α ζην ΔΗΓΗ 94978 γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν «πληήξεζε θαη Τπνζηήξημε 

Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Π) ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην 

2006 έσο ην 2020 θαζώο θαη Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο λέσλ Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ην έηνο 2021 & πληήξεζε θαη Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Internet Data Center (I.D.C.), ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ Disaster Recovery Site 

(D.R.S.) θαη Business Continuity Plan (B.C.P.) με σποβολή προσφορών μέσω ΔΖΓΖ 

από 5-2-2021 (ώρα 20.00 μ.μ.) έως 14-2-2021 (ώρα 20.00 μ.μ.) θαη ελ ζπλερεία 

απνζθξάγηζή ηνπο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ην λόκν. 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 
 
 

           ΘΔΟΦΑΝΖ ΠΑΠΑ 
 
 

Κοινοποίηση : Προς όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς 

(μέζω ΕΣΗΔΗΣ) 
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