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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1:
«Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ.
ΟΠΣ 5069423).

Έχοντας υπόψη:
1)

τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2)

τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως
του άρθρου 37

3)

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

4)

τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

5)

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
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του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
6)

τον ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό
καθεστώς»

7)

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

8)

την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

9)

την υπ’ αριθ. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

10) την υπ’ αριθ. 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)
11) την υπ’ αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
12) 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»
13) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
14) το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
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15) τον 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
16) την 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»
17) τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
18) τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
19) 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»
20) τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
21) το π.δ. 18/1989 (Α´ 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της
Επικρατείας»
22) τον ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
23) τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”
24) το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”
25) 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
26) 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».
27) το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119/8-7-2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
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28) το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
29) το π.δ. 6/2021 (ΦΕΚ Α΄ 7/15-1-2021), «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ως ισχύει
30) την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής
Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) 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» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.75365/6.7.2021 υπουργική απόφαση (Β´3521) και
ισχύει.
31) την υπ’ αριθ. 195/21.9.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα
Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου
της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) ΑΔΑ: 6ΡΛ0Ω-ΒΜΒ.
32) την υπ’ αριθ. 266/24-02-2022 Έγκριση Διακήρυξης με τίτλο "Ψηφιακή αναβάθμιση
ΟΣΔΔΥ-ΔΔ" για το Υποέργο 1 «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5069423 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ
33) την υπ’ αριθ. 304/04-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ6Α46ΜΠΥΓ-ΑΗΛ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5069423 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”
34) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
35) το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ψηφιακή
αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με κωδικό Σ.Α.Ε. 2022ΣΕ42010000.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση της προκήρυξης και διενέργειας ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ», Υποέργο 1 της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση
ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5069423.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και εξασφάλιση των υποδομών και εφαρμογών του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική
Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία των διοικητικών
δικαστηρίων και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια όλης της Χώρας. Στο αντικείμενο του
Έργου περιλαμβάνεται και η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο έτη για υλικό και
λογισμικό καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Το αντικείμενο του παρόντος Υποέργου 1 υποδιαιρείται σε 10 ενότητες (lots):


Ενότητα 0: Συνολική μελέτη εφαρμογής.



Ενότητα 1: Αποτελείται από τις εξής ενότητες: Εφαρμογές, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
1.1 Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, 1.2 Υποσύστημα
Νομολογίας, 1.3 Υποσύστημα Portal, 1.4 Υλοποίηση διαλειτουργικότητας, 1.5 Υποσύστημα
εφαρμογών διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων διοίκησης Δικαιοσύνης (ΑΔΣ κλπ.).,
1.6 Εφαρμογή επιθεώρησης Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ και ΤΔΔ, 1.7 Εφαρμογή
διακίνησης και διεκπεραίωσης λοιπών εγγράφων, 1.8 Υποσύστημα εφαρμογών
(νομολογία, διαχείριση δικαστικών υποθέσεων, ΑΔΣ, κλπ) )για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα
(smartphones) και tablets που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χρήστες στο σύστημα και τις εφαρμογές του υλοποιώντας την αρχή
«mobilefirst», 1.9 Υποσύστημα εφαρμογής προτύπων εγγράφων και μηχανοαναγνώσιμων
(π.χ. αποφάσεων κλπ.) με δυνατότητα δομημένης σύνταξης μιας απόφασης με
ενσωμάτωση μεταδεδομένων στο ψηφιακό αρχείο, 1.10 Περιβάλλον δοκιμών και
Υποσύστημα εφαρμογής διασφάλισης της συμβατότητας των επιμέρους εφαρμογών του
ΟΣΔΔΥ ΔΔ με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού και με μακροχρόνια υποστήριξη, 1.11
Εφαρμογή για παροχή οδηγιών χρήσης / εκπαίδευσης σε ηλεκτρονικές μονάδες μάθησης,
1.12 Ειδική εφαρμογή για την ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε υποθέσεις
και αποφάσεις, 1.13 Εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού (μητρώα) , 1.14 Εφαρμογή
βιβλιοθήκης, 1.15 Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, 1.16 Εφαρμογή νομολογίας για το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,
1.17 Εφαρμογή διακίνησης εγγράφων για το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, 1.18 Εφαρμογή
ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για το Μισθοδικείο και το Δικαστήριο
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Αγωγών Κακοδικίας, 1.19 Εφαρμογή νομολογίας για το Μισθοδικείο και το Δικαστήριο
Αγωγών Κακοδικίας, 1.20 Εφαρμογή διακίνησης εγγράφων για το Μισθοδικείο και το
Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας 1.21 Εφαρμογή διαχείρισης παγίων.


Ενότητα 2: Ασφαλές περιβάλλον εργασίας / συνεργασίας (email, messaging, εφαρμογές
γραφείου, antivirus, antispam κ.λπ.).



Ενότητα 3: Σύστημα διαχείρισης χρηστών, ψηφιακών υπογραφών, SSO εφαρμογών,
δικαιώματα πρόσβασης.



Ενότητα 4 : Σύστημα κεντρικής/ απομακρυσμένης διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού.



Ενότητα 5: Έλεγχοι και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ
(συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων - ασφάλεια &
GDPR), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 5.1 Σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων,
5.2 Σύστημα αποτροπής επιθέσεων Anti-DDoS, 5.3 Σύστημα κεντρικού ελέγχου
ευπαθειών.



Ενότητα 6: Ψηφιοποιήσεις – Ανωνυμοποιήσεις.



Ενότητα 7: Υπολογιστικά Κέντρα (Κύριο & Εφεδρικό) - Υποδομές δικτύου - περιφερειακός
εξοπλισμός, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 7.1 Αρχιτεκτονική συστημάτων και δικτύων,
7.2 Υπολογιστικά Κέντρα (Κύριο & Εφεδρικό), 7.3 Υποδομές δικτύου - περιφερειακός
εξοπλισμός, 7.4 Αντίγραφα ασφαλείας, 7.5 Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δικτύου και εφαρμογών (ενδεικτικά zenoss, splunk
κλπ), 7.6 Σύστημα ωρομέτρησης (εγκατάσταση του κεντρικού λογισμικού σε vm).



Ενότητα 8: Εξοπλισμός γραφείου – Μηχανογραφικός εξοπλισμός.



Ενότητα 9: Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence)

Το παρόν υποέργο 1 αποτελείται από 2 τμήματα, στα οποία εντάσσονται οι ως άνω ενότητες
ως εξής:


Τμήμα 1: περιλαμβάνει τις ενότητες 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9.



Τμήμα 2: περιλαμβάνει την ενότητα 5.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της
Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
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βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5,
6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση, το είδος της συμμετοχής και η αντιστοιχούσα κατανεμημένη αμοιβή κάθε μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές
τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή
των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί
ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της σχετικής
Διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κάθε
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
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Αξία της σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.200.513,87 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.419.769,25 €, ΦΠΑ:
1.780.744,62 €).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 1 ανέρχεται σε 7.231.608,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(8.967.194,23 με ΦΠΑ 24% ύψους 1.735.585,98). Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά Σύμβαση
Συντήρησης διάρκειας δύο (2) συν τριών (3) ετών, μετά το τέλος της απαιτούμενης από την
παρούσα Διακήρυξη περιόδου εγγύησης δύο (2) ετών. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να
ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 30% του προϋπολογισμού του Τμήματος, ήτοι στο ποσό
των 2.169.482,47 € χωρίς ΦΠΑ. Η Περίοδος Συντήρησης θα ξεκινήσει μετά το πέρας της
διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου ζητήσει από
τον Ανάδοχο να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται σε 188.161,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(233.319,64 με ΦΠΑ 24% ύψους 45.158,64). Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά Σύμβαση
Συντήρησης διάρκειας δύο (2) συν τριών (3) ετών, μετά το τέλος της απαιτούμενης από την
παρούσα Διακήρυξη περιόδου εγγύησης δύο (2) ετών. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να
ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 30% του προϋπολογισμού του Τμήματος, ήτοι στο ποσό
των 56.448,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η Περίοδος Συντήρησης θα ξεκινήσει μετά το πέρας της
διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου ζητήσει από
τον Ανάδοχο να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν
τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο
κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2022ΣΕ42010000 (ΑΔΑ: ΨΕ6Α46ΜΠΥΓ-ΑΗΛ).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021
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(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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής
«Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, 5ος Όρ,
Τμ. Γραμματείας, Γρ. 16), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014 και τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 (16/05/2022) και ώρα 17:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανά τμήμα (έως 2% της εκτιμώμενης αξίας εκάστου τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, μη
συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), ως εξής:


Τμήμα 1: το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (144.632,16 €).



Τμήμα 2: το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο
λεπτών (3.763,22 €).

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα οκτώ (08) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και από τις
διευθύνσεις www.ministryofjustice.gr; www.justedespa.gr και www.adjustice.gr.

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια για κάθε Τμήμα:
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•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 (20/05/2022) και ώρα 11:00 π.μ..

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με απόφαση του Προϊσταμένου
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΔ.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος
Διακήρυξης είναι ο κ. Παναγιώτης Χαχής, τηλ: 210.69.30.440, e-mail: justedespa@mou.gr
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι
30/04/2022, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Τεύχος Διακήρυξης. Με
Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα συγκροτηθεί Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
(Άρθ. 26, Ν. 4024/2011), η οποία θα παραλάβει τις υποβληθείσες Προσφορές, θα τις
αποσφραγίσει και θα τις αξιολογήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της συνημμένης στην
παρούσα Απόφαση, Διακήρυξης.
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος «Διαύγεια», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4727/2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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