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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
       
         

 Αθήνα,      05/02/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 15460 - 05/02/2019

Ταχ. Δ/νση       
 
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33
 : Ζ. Στύλογλου
  Ε. Αγγελακοπούλου
: 213 212 5656,
  213 212 5664
: promithies@keyd.gov.gr

  ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ.02/2018 Διακήρυξης της 
ΕΓΔΙΧ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα 
(30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων», με α/α συστήματος: 67484,1 - 68204,1 
– 68209,1, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα ευρώ #325.890,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

α) Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
β) Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «A) 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» 
και του ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
γ) Του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 
129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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δ) Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  
ε) 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».
στ) Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
ζ) Του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
η) Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
ι) Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
ια) Του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».
ιβ) Του Π.Δ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία».
ιγ) Του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
ιδ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα από 18 έως 28 του Ν.4320/19-3-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ιε) Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του σχεδίου 
σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης), κεφ. Β, άρθρο 5.
ιστ) Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
ιζ) Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 
ιη) Του Εκτελεστικου Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 842/2011.
ιθ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
κ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2014 για τροποποίηση 
των παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
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(NUTS).
κα) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
κβ) Του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
που αφορά στη σύσταση της ΕΓΔΙΧ. Του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017) «Εξωδικαστικός 
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
κγ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
κδ) Του Π.Δ.147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης», 
όπως ισχύει.
κε) Toυ Π.Δ.123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και 
…… και δικτύων». 
κστ) Του Π.Δ.20/2018 (ΦΕΚ 35 Β’/27-02-2018) «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 
κζ) Του Π.Δ.22/2018 (ΦΕΚ 37 Β’/28-02-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». 

2. Τις αποφάσεις:
α) Την με αρ. πρωτ. 10427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική 
Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 
Β /1822/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
β) Την με αρ.57654 (Β’ 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
γ) Την με αρ.56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
δ) Την υπ’ αριθ.πρωτ.129929/04-12-2018 Ορθή Επανάληψη της 27/12/2018 Απόφαση ΕΓΔΙΧ   
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας».

3. Την υπ’ αριθ. 588/22-5-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό ΟΠΣ 5005124 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

4. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 
Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63835/8.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την έγκριση στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) του έργου 
«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων». 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76831/10-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση/τροποποίηση  στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7) 
του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων». 

7. Την αριθ.πρωτ.3388/21-12-2018 Απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη για το σχέδιο του 
τεύχους διακήρυξης. 

8. Την αριθ.02/2018 Διακήρυξη της ΕΓΔΙΧ (ΑΔΑΜ: 18PROC004294190, ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-0Χ5) 
με αριθ.πρωτ.141474/28-12-2018 (αριθμοί συστήματος: 67484, 68204, 68209) για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) 
laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων», με α/α συστήματος: 67484, 68204, 
68209, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα ευρώ #325.890,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

9. Το από 07/01/2019 (ώρα 16:47:17) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 
«BYTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υπεβλήθη εμπρόθεσμα μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος: α/α -68204,1-.

10. Το από 07/01/2019 (ώρα 16:49:13) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 
«BYTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υπεβλήθη εμπρόθεσμα μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος: α/α -67484,1-.

11. Το από 15/01/2019 (ώρα 12:45:58) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 
«ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» που 
υπεβλήθη εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος: α/α -67484,1-.

12. Το από 16/01/2019 (ώρα 17:09:21) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 
«HIPAC ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που υπεβλήθη εμπρόθεσμα 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος: α/α -67484,1-.

13. Τα από 31/01/2019 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων & του τμήματος Πληροφορικής της ΕΓΔΙΧ περί παροχής 
διευκρινήσεων επί των ανωτέρω ερωτημάτων των οικονομικών φορέων.

14. Την αριθ.πρωτ.14964-05/02/2019 Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ.02/2018 Διακήρυξης 
της ΕΓΔΙΧ για την προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
τριάντα (30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων», με α/α συστήματος: 
67484, 68204, 68209, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ #325.890,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, 
για το τμήμα 1 “Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ με αντίστοιχο λογισμικό & οθόνες” και 
τμήμα 2 “προμήθεια και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων”.

Αποφασίζουμε

1. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της υπ’ αριθ.02/2018 Διακήρυξης 
της ΕΓΔΙΧ με αριθ.πρωτ.141474-28/12/2018 (ΑΔΑΜ:18PROC004294190, ΑΔΑ:ΩΗΑΓ465ΧΙ8-
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0Χ5), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, διεθνούς 
συμμετοχής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, τριάντα (30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων», με α/α 
συστήματος: 67484, 68204, 68209, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι 
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ #325.890,00 €# συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.24%, δυνάμει του άρθρου 60 παρ.3 περιπτώσεις α και β του Ν.4412/2016,  και 
σύμφωνα με το αριθ.14 σχετικό, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες. 
Κατόπιν αυτών, καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 
Παρασκευή 22-02-2019 και ώρα 15.00.

2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για την 28η Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 12.00μ.μ.

3. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων και απορρέει από το γεγονός ότι αφενός δεν παρασχέθηκαν από την 
ΕΓΔΙΧ οι πρόσθετες πληροφορίες που ζητήθηκαν εμπρόθεσμα από τους οικονομικούς 
φορείς και αφετέρου λόγω τροποποίησης των 3.1 και 4.1 όρων του ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Τμήμα 1- Συστημικός αριθμός 67484,1) της διακήρυξης 2/2018, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στο υπ’ αριθ.πρωτ.14964-05/02/2019 έγγραφο Παροχής Διευκρινήσεων 
(σχετικό 14). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 
αριθ.02/2018 Διακήρυξης της ΕΓΔΙΧ (ΑΔΑΜ: 18PROC004294190, ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΗΑΓ465ΧΙ8-
0Χ5).

4. Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής 
προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, τροποποιείται η ημερομηνία των όρων που 
αφορούν το χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής στους όρους 
2.2.2.1, 2.4.3.1, 2.4.5 της διακήρυξης.

5. Να γνωστοποιηθούν όλες οι ανωτέρω αλλαγές στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης 
προκειμένου να δημοσιευθούν στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 

6. Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και να 
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). Επίσης η παρούσα να 
καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στους 
συστημικούς αριθμούς: 67484,1, 68204,1 & 68209,1 του διαγωνισμού. 

    
   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

   Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

   Φώτης Κουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

κ.α.α. 
ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Διενέργειας της υπ’ αριθ.πρωτ.129929/04-12-2018 Ορθή Επανάληψη 
της 27/12/2018 Απόφασης ΕΓΔΙΧ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας»

II.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
4. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
5. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
6. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τμήμα Πληροφορικής
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