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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 9566/13-12-2021 διακήρυξης Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 
παραγωγική λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει 
προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων». 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΕΜ ΑΕ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει 

2. 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» 

3. 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.)», 

4. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 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  

5. Τις διατάξεις του  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»,  

6. Την με αρ. πρωτ. 070809/31-3-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων 
και της ΔΑΕΜ Α.Ε. με τίτλο: «Διασφάλιση καλής λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης 
δικτύου και υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύου 
τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) για τις Διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων» 
με την οποία η ΔΑΕΜ έχει αναλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα δράσης που θα 
περιλαμβάνει την εξασφάλιση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την τεχνική και 
επιστημονική τεκμηρίωση, που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην υλοποίηση της στρατηγικής 
του για την ενιαία διαχείριση της πληροφορίας. 
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7. Την με αρ. πρωτ. 179373/05-08-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων 
και της ΔΑΕΜ Α.Ε. με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ DATA CENTER ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με 
την οποία η ΔΑΕΜ έχει αναλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα δράσης που θα περιλαμβάνει 
την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των μηχανογραφικών, τεχνολογικών 
υποδομών και δικτύων νέας γενιάς, των κεντρικών χώρων DATA CENΤER και του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού αλλά και την ανάπτυξη νέων καινοτομιών που θα 
διασφαλίσουν αφενός την εύρυθμη λειτουργία όλων των συστημάτων και θα βελτιώσουν 
αφετέρου την ποιότητα και για την οποία υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός και 
αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το συγκεκριμένο Έργο. 

8. Την υπ αριθμ: 18/03-12-2021 Θ.3 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ Α.Ε. 
9. Την αριθμ. 9566/13-12-2021 διακήρυξης Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 
παραγωγική λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα 
υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου 
Αθηναίων» με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 146123 

10. Τo με αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ2021/8-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  και  μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου 
κυβερνητικού  νέφους (G-Cloud)» 

11. Το με αριθ. πρωτ. 44994 ΕΞ2021 /20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα: «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του 
ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00»  

 

Και επειδή 
 
 

α) Με το με αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ2021/8-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  και  μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού  νέφους 

(G-Cloud)» μας γνωστοποιήθηκε ότι «…στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του ενιαίου 

κυβερνητικού νέφους – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση 

αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ 

προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της 

παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την 

Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ…», προθεσμία που με το  αριθ. πρωτ. 44994 ΕΞ2021 /20-12-2021 

έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετατέθηκε για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 

08:00» 

β) Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω 

αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών 

ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και 

Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Αποφασίζουμε  
 
 

Τροποποιούμε την αριθμ. 9566/13-12-2021 διακήρυξης Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 

παραγωγική λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει 

προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων».  

Ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής προσφορών  η ημέρα Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 11:00πμ. 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 31η Ιανουαρίου 2022 και 

ώρα 11:00πμ, στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr από τα αρμοδίως πιστοποιημένα 

όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης στο ΚΗΜΔΗΣ:11-01-2022 

Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: 11-01-2022 

Ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο www.daem.gr: 11-01-2022 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 9566/13-12-2021 διακήρυξης Ανοιχτού Δημοσίου 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα 
υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων».  

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Κατ ΄εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΑΕΜ Α.Ε. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.daem.gr/
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