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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεσης της ημερομηνίας 
αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 
1 & 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του 
δικτύου» και εκτιμώμενη αξία 140.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λόγω διακοπής 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

O ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- τον ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «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» και ιδίως των άρθρων 324-337

- τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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- τον 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»

- τον π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «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)»

- την με 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) 

- την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 

επ.

- τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- τον 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» 

- τον  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 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» 

- τον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- τον Κανονισμό (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,
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- τον 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»,

- Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

- Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

- Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» 

(Α΄ 160)(ΑΔΑ: ΩΑΗΛ4653Π8-Α1Χ).

- Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123). 

- Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο 

Ταγαρά» (Β΄ 45). 

- Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ)(ΦΕΚ 247/Y.O.Δ.Δ./07-04-

2020) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019, όπως ισχύει (Α΄133), με την οποία στη θέση του 

Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα

- Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/108503/1624/22-11-2019 Αίτημα της Γενικής Γραμματείας 

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς το Πράσινο Ταμείο για την 

χρηματοδότηση της υπηρεσίας του αιτήματος (ορθή επανάληψη στις 21/01/2020)

- Την υπ’ αρ. 165.7.2/27.11.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για 

την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης της υπηρεσίας του θέματος (ΑΔΑ: 6ΖΦΧ46Ψ844-ΧΝΒ).

- Την υπ’ αρ. 204.4/27.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με 

θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 23.160.274,71 € για 

την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: ΨΣΟΟ46Ψ844-Χ2Ε).

- Την υπ’ αρ. 753/09.02.2021 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 

για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 23.160.274,71 € για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: 

ΩΘΘΞ46Ψ844-ΒΡΤ).

- Την υπ’ αρ. 778/09.02.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 50/2021 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την έγκριση πίστωσης που αφορά 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 (ΑΔΑ: ΡΣ5Φ46Ψ844-

8Ω9). 
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- Την υπ’ αρ. 3947/02.06.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 127/2021 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την έγκριση πίστωσης που αφορά 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 9ΕΔ146Ψ844-

2ΒΥ). 

- Την υπ’ αρ. 6029/06.09.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 159/2021 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την έγκριση πίστωσης που αφορά 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 (ΑΔΑ: Ω8Γ146Ψ844-

Α98). 

- Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/94007/3604/08-10-2021 Αίτημα της Γενικής Γραμματείας 

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς το Πράσινο Ταμείο για την 

τροποποίηση της με αρ. 165.7.2/27-11-2019 απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για τη 

χρηματοδότηση της υπηρεσίας του αιτήματος 

- Την υπ’ αρ. 225.2.5/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για την 

τροποποίηση της με αρ. 165.7.2/27-11-2019 απόφασής του (ΑΔΑ: ΨΜΓΛ46Ψ844-5Γ4).

- Το υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 21REQ009494797 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων 

Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/105312/846/08-11-2021) και την με αρ. ΑΔΑΜ 

21REQ009494832 έγκρισή του.

- Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΚΕΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Πράξη 81/9.11.2021 – Συνεδρίαση 21η) για την έγκριση του αντικειμένου και των 

τευχών του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 1 και 2 του 

εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου».

- Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/112768/912/26-11-2021 Απόφαση έγκρισης του αντικειμένου 

της υπηρεσίας & διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 

σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες 

υλοποίησης Διαδρομής 1 και 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, 

παρουσίασης και προώθησης του δικτύου».

- Την υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 21PROC009662505/03-12-2021 Περίληψη της Διακήρυξης και την υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 

21PROC009662558/03-12-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος.

- Το γεγονός ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δε θα λειτουργεί έως και τις 24/12/2021 και 

ως εκ τούτου δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε αυτήν (υποβολή προσφορών, 

αποσφράγιση κ.λ.π.), το οποίο αποδεικνύεται με την με Α.Π. 43492 ΕΞ 2021 (YΨηΔ 08/12/2021) 

Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με θέμα 

«Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον 

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 1 & 2 του εθνικού 

δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου» και 

εκτιμώμενη αξία 140.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% έως και την Τετάρτη, 

29/12/2021 και ώρα 14.00, καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη, 30/12/2021 και ώρα 12.00.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας 

απόφασης με σκοπό τη χρήση τους για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου 

αναφέροουν στο περιεχόμενό τους ή έχουν λάβει υπόψη για τον υπολογισμό προθεσμιών κατά την 

έκδοσή τους την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό ήτοι τις 

20/12/2021,   μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον παρόντα διαγωνισμό νομίμως και με την ανάλογη 

παράταση προθεσμίας ισχύος τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. ΑΔΑΜ 21PROC009662558 διακήρυξης (με α/α 145398) 

όπως έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


	ADA: AΔA: ΨΤ0Η4653Π8-ΑΙΝ
	ADA: AΔA: ΨΤ0Η4653Π8-ΑΙΝ
	ADA: AΔA: ΨΤ0Η4653Π8-ΑΙΝ
	ADA: AΔA: ΨΤ0Η4653Π8-ΑΙΝ
	ADA: AΔA: ΨΤ0Η4653Π8-ΑΙΝ
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/121380/1000
Ημ/νία: 17/12/2021
	AkrivesAntigrafo: 
		2021-12-17T12:23:33+0000
	Not specified




