
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 3902 
Καθορισμός της αρμόδιας οργανικής μονάδας, 

της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής αιτή-

σεων από αναθέτουσες αρχές και των απαραίτη-

των δικαιολογητικών για την επεξεργασία των αι-

τήσεων για την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 167) προσφυ-

γή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 

έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών (Τ.Π.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ιδίως της παρ. 6 
του άρθρου 118,

β) της παρ. 6 του άρθρου 13 και των άρθρων 41 και 44 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

δ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), και ιδίως του άρθρου 33,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την ανάγκη καθορισμού της αρμόδιας οργανικής 
μονάδας, της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής αι-
τήσεων από αναθέτουσες αρχές και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την επεξεργασία των αιτήσεων για 
την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016 προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδια οργανική μονάδα
για την επεξεργασία αιτήσεων

Αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για την επεξεργασία αιτήσεων αναθε-
τουσών αρχών για την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του 
άρθρου 118 του ν. 4412/2016 προσφυγή στη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προ-
μηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που 
αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο 
την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφια-
κών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών 
εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της 
περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ορί-
ζεται το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογι-
σμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημοσιονομικού Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Άρθρο 2
Τρόπος υποβολής αιτήσεων
και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου symbaseis- tpe@gsis.gr αί-
τηση με περίληψη του αντικειμένου της σύμβασης που 
πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο απευθείας ανάθε-
σης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Στην περίληψη συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) η αναθέτουσα αρχή, β) το είδος 
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της σύμβασης (σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων 
ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών), γ) συνοπτική περιγραφή του φυσικού 
και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, και δ) 
τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη ανάθεση αφορά στην 
υλοποίηση έργου ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή 
τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κε-
ντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 3
Διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων

Η αρμόδια οργανική μονάδα του άρθρου 1, μετά την 
περιέλευση σε αυτήν της αίτησης, προβαίνει σε εξέταση 
αυτής ως προς την πλήρωση, τουλάχιστον, μίας εκ των 
προϋποθέσεων του άρθρου 1, η οποία διαπιστώνεται 

με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτω-
ση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«με εντολή Υπουργού»

Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης το δικαίωμα να 
υπογράφει «με εντολή Υπουργού» τις πράξεις που εκδί-
δονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034422907210004*
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