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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών, ΤΚ 115 26,
Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6930 440, Ε-mail: justedespa@mou.gr, Διεύθυνση Internet (URL):
https://justedespa.gr/, Αρμόδιος για πληροφορίες: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ.
Ι.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr
I.3. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Υπουργείο
I.4. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1. Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» Υποέργο 1 της Πράξης με
τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423).
II.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό κύριου Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV 72212900 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» και συμπληρωματικών CPV 48000000-8: «Πακέτα
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λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», CPV 72500000-0: «Υπηρεσίες πληροφορικής», CPV
30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες» και CPV 72261000-2:
«Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού». Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι όλη η χώρα (Κωδικός
NUTS: EL). Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.
ΙΙ.3. Αντικείμενο του παρόντος Υποέργου 1 είναι 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 κ.λπ)., 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
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.
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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.
ΙΙ.4. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των
προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki).
i. Η ποιότητα για το Τμήμα 1 εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α/α

Συντελεστής
Βαρύτητας (σi )

Κριτήριο (Κi)

Αξιολογούνται

Κ1

Κατανόηση
περιβάλλοντος
έργου
και
ειδικών
απαιτήσεων

Η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του πλαισίου
(context), η στοχευμένη προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες
και η αναγνώριση-ανάλυση των ειδικών ζητημάτων
(κίνδυνοι, κρίσιμοι παράγοντες) που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο έργο

10%

Κ2

Μεθοδολογία
παροχής
υπηρεσιών

1. Η μεθοδολογία διαχείρισης και διασφάλισης της
ποιότητας υλοποίησης του έργου (10%), και
συγκεκριμένα:
α) η χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών
β) η επιλογή μιας αρχιτεκτονικής και τεχνολογιών τέτοιων
που να διασφαλίζουν τη συνέχεια της υπάρχουσας
εγκατάστασης και τον εκσυγχρονισμό της με ορίζοντα
τουλάχιστον δεκαετίας,
2. Το επίπεδο ανάλυσης υπηρεσιών-εργασιών/
περιεχομένου παραδοτέων/ χρονοδιαγράμματος, η
σαφήνεια, πληρότητα, επάρκεια και ορθολογικότηταρεαλιστικότητα των σχετικών περιγραφών, για την

20%
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κάλυψη των αναγκών του έργου και την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου συστήματος
ελέγχου ποιότητας, και η εξειδίκευση των μέτρων για το
παρόν έργο (10%)
Κ3

Οργάνωση
διοίκησηςΣχήμα
επικοινωνίαςΕγγύηση
ΈργουΠρόγραμμα
υλοποίησης

1. Η κατανομή ρόλων-αρμοδιοτήτων και ο τρόπος
οργάνωσης και επιμερισμού καθηκόντων, το σκεπτικό και
η ρεαλιστικότητα (βαθμός επάρκειας) αυτής (5%)
2. Η καταλληλότητα / εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα και
επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας
Έργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/μονάδες και
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και με τους λοιπούς
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση/εκτέλεση του
Έργου (5%)

15 %

3. Συμμόρφωση χρονοδιαγράμματος σε σχέση με τις
απαιτήσεις του Έργου (5%)
Κ4

Ποιοτικά
χαρακτηριστικά
προσφερόμενω
ν προϊόντων και
υπηρεσιών

Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών
υπηρεσιών, υλικού και λογισμικού που προτείνει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος και η τεκμηριωμένη δυνατότητα
της προτεινόμενης λύσης.

55%

Η πλήρης συμμόρφωση με τα τεχνικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά του οικείου τμήματος της Διακήρυξης,
που βαθμονομούνται ως εξής:
Α) Υπηρεσίες μετάπτωσης και παραμετροποίησης,
αναβάθμισης εφαρμογών, ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων, ψηφιοποίησης και ανωνυμοποίησης,
εκπαίδευσης και πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας,
τεχνικής υποστήριξης (15%)
Β) Κεντρικός εξοπλισμός: απόδοση, προσφερόμενοι πόροι,
δυνατότητα
αναβάθμισης,
λοιπά
χαρακτηριστικά
(ασφάλεια, υποστηριζόμενα πρωτόκολλα, χαρακτηριστικά
εξοικονόμησης ενέργειας, κάλυψη επιπλέον λειτουργικών
αναγκών κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων
διαχείρισης (17,5%)
Γ) Περιφερειακός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου του
λογισμικού αυτών) και εξοπλισμός τοπικών δικτύων:
χαρακτηριστικά απόδοσης, όπως π.χ. επεξεργαστική ισχύς,
ταχύτητες
εκτύπωσης/σάρωσης,
μνήμη
άμεσης
προσπέλασης (όπου αυτό έχει σχέση με την απόδοση),
throughput δικτυακών κ.λπ. και λοιπά τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των
λογισμικών που παρέχονται μαζί (operating systems,
λογισμικά διαχείρισης, utilities κ.λπ.) (7,5%)
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Δ) Η διαλειτουργικότητα και η τεκμηριωμένη δυνατότητα
επέκτασης της διαλειτουργικότητας αυτής καθώς και η
αξιοποίηση του 100 % των υπαρχόντων δεδομένων. (15%)
Σύνολο

100%

ii. Η ποιότητα για το Τμήμα 2 εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α/α

Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κριτήριο (Κi)

Αξιολογούνται

Κατανόηση
περιβάλλοντος
έργου
και
ειδικών
απαιτήσεων

Η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του πλαισίου
(context), η στοχευμένη προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες
και η αναγνώριση-ανάλυση
των ειδικών θεμάτων
(κίνδυνοι, κρίσιμοι παράγοντες) που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο έργο

Μεθοδολογία
υλοποίησης
υπηρεσιών

1. Η μεθοδολογία διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας
υλοποίησης του έργου (10%),
2. Το επίπεδο ανάλυσης υπηρεσιών - εργασιών/
περιεχομένου παραδοτέων / χρονοδιαγράμματος, η
σαφήνεια, πληρότητα, επάρκεια και ορθολογικότηταρεαλιστικότητα των σχετικών περιγραφών, για την
κάλυψη των αναγκών του έργου και εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου συστήματος
ελέγχου ποιότητας και η εξειδίκευση των μέτρων για το
παρόν έργο (10%)

1. Η κατανομή ρόλων- αρμοδιοτήτων και ο τρόπος
οργάνωσης και επιμερισμού καθηκόντων, το σκεπτικό και
η ρεαλιστικότητα (βαθμός επάρκειας) αυτής. (5%)
Οργάνωση
2. Η καταλληλότητα/ εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα και
διοίκησηςεπάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας
Σχήμα
Έργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/ Μονάδες και
επικοινωνίαςΕγγύηση Έργου- στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και με τους
λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση /
Υλοποίηση
εκτέλεση του Έργου (5%)
3. Συμμόρφωση χρονοδιαγράμματος σε σχέση με τις
απαιτήσεις του Έργου (5%)
Καταλληλότητα
προτεινόμενης
λύσης
στο
πλαίσιο
των
τεχνικών
προδιαγραφών
του Τμήματος

Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών
υπηρεσιών, υλικού και λογισμικού που προτείνει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος και η τεκμηριωμένη δυνατότητα της
προτεινόμενης λύσης να διαλειτουργεί και να αξιοποιήσει
το 100% των υπαρχόντων δεδομένων. Επιπροσθέτως, η
πλήρης συμμόρφωση με τα τεχνικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά του οικείου τμήματος της Διακήρυξης.

Συντελεστής
Βαρύτητας (σi )
10%

20%

15%

55%
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Ειδικότερα:
Κ.4.1 Σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων (15%)
Κ.4.2 Σύστημα αποτροπής επιθέσεων Anti-DDoS (15%)
Κ.4.3 Σύστημα κεντρικού ελέγχου ευπαθειών (15%)
Κ.4.4 Εκπαίδευση (10%)
Σύνολο

100%

ΙΙ.5) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.200.513,87€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.419.769,25€ και ΦΠΑ:
1.780.744,62€). Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.645.700,02€ χωρίς ΦΠΑ.
Το παρόν Υποέργο 1 αποτελείται από 2 τμήματα:
Τμήμα 1: 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€)
Τμήμα 2: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται σε 188.161,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(233.319,64€ με ΦΠΑ 24% ύψους 45.158,64€).
ΙΙ.6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 39 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η
συνολική διάρκεια των συμβάσεων για τα Τμήματα 1 και 2 μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
ΙΙ.7) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης. Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι
Για το Τμήμα 1 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.
Για το Τμήμα 2 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.
ΙΙ.8) Οι παρούσες συμβάσεις αφορούν στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση
ΟΣΔΔΥ ΔΔ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
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2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με ΑΠ 304/04-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ6Α46ΜΠΥΓ-ΑΗΛ) και
κωδικό MIS 5069423. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ΙΙ.9) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η επιτροπή
του διαγωνισμού με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 100 ως εξής:
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 20% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ 1.1. 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 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 8 / 14 εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία
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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.
III.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
κλεισμένες χρήσεις (2018, 2019 και 2020) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με
το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά,
της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής
επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης
των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη
της ένωσης/κοινοπραξίας.
III.1.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Α) Ο υποψήφιος πρέπει κατά τα τελευταία τρία έτη να έχει υλοποιήσει επιτυχώς- είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας- τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό έργων αθροιστικά:
Για το Τμήμα 1:
1. Ένα έργο πληροφορικής με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη θέση σε
λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την ανάπτυξη εφαρμογών εντός
αυτού, σε Φορέα/ Οργανισμό με τουλάχιστον 500 εσωτερικούς χρήστες, χωρικά διεσπαρμένους,
άλλως την ψηφιακή αναβάθμιση ή επέκταση, σε επίπεδο λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων όλως
ενδεικτικώς υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων, εγκατάστασης και παραμετροποίησης
εφαρμογών, εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών) ενός τέτοιου Πληροφοριακού Συστήματος, με
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% του προϋπολογισμού του Τμήματος
χωρίς ΦΠΑ.
2. Ένα έργο πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την ψηφιοποίηση ή ανωνυμοποίηση αρχείων, που
να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 300.000 σελίδες, με συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή
μεγαλύτερο από το 5% του προϋπολογισμού του Τμήματος χωρίς ΦΠΑ.
3. Ένα έργο πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, με
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο από το 15% του προϋπολογισμού του τμήματος
χωρίς ΦΠΑ.
Για το Τμήμα 2:
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1. Ένα ή δύο έργα, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με αντικείμενο ελέγχους και υπηρεσίες ασφαλείας
πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που
περιλαμβάνει/- ουν Σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, Σύστημα αποτροπής επιθέσεων
Anti-DDoS και Σύστημα κεντρικού ελέγχου ευπαθειών σε Φορέα/Οργανισμό με τουλάχιστον 500
εσωτερικούς χρήστες, χωρικά διεσπαρμένους, με συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, αθροιστικά, ίσο ή
μεγαλύτερο από το 15% του προϋπολογισμού του Τμήματος χωρίς ΦΠΑ.
2. Ένα ή δύο έργα, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με αντικείμενο τον σχεδιασμό ή/και συντήρηση
ή/και εκπαίδευση Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας, όσον αφορά στις Πληροφοριακές
Υποδομές σε Φορέα/ Οργανισμό με τουλάχιστον 500 εσωτερικούς χρήστες, χωρικά διεσπαρμένους,
με συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, αθροιστικά, ίσο ή μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού
του Τμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Τα ως άνω έργα μεμονωμένα ή και συνδυαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:
 παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών, πολιτικών,
διαδικασιών και προτύπων ασφάλειας, για περιβάλλοντα παρόμοιας πολυπλοκότητας,
μεγέθους και αντικειμένου εργασιών
 παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας για παρόμοιας
πολυπλοκότητας και μεγέθους έργα
 παροχή υπηρεσιών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 Σύστημα αποτροπής επιθέσεων Anti-DDoS,
 Σύστημα κεντρικού ελέγχου ευπαθειών.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμμετάσχει σε
ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συμμετοχής του.
Επιτρέπεται η τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη αλλά δεν ξεπερνά την τελευταία
πενταετία για λόγους ανάπτυξης του ανταγωνισμού και επειδή, λόγω του εξειδικευμένου
αντικειμένου παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία έχουν εκτελεστεί λίγες.
Β) Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας. Ειδικότερα απαιτείται να διατεθούν από τον υποψήφιο τα κάτωθι τουλάχιστον στελέχη
(βασικοί εμπειρογνώμονες – key experts):
Key Experts – Υπεύθυνοι
Για το Τμήμα 1:
1. Υπεύθυνος έργου (project manager) με εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση σε
έργα στον τομέα πληροφορικής επιστήμης ή μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμων.
2. Υπεύθυνος Rollout / ανάπτυξης εφαρμογών ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης
Εκπαίδευσης στον τομέα πληροφορικής επιστήμης ή μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμων,
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τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών,
σχεδιασμό/ανασχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
3. Υπεύθυνος Βάσεων Δεδομένων και Μετάπτωσης Δεδομένων ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών
Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα πληροφορικής επιστήμης, ή μηχανικού λογισμικού ή
ισοδύναμων, τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό, παραμετροποίηση,
διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων και ποιοτικό έλεγχο/εκκαθάριση/μετάπτωση
δεδομένων.
4. Υπεύθυνος ομάδας κεντρικών υποδομών information technology (IT) ο οποίος να διαθέτει τίτλο
σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στον τομέα πληροφορικής
επιστήμης, ή μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμων, και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία
σε εγκαταστάσεις, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και διασφάλιση καλής λειτουργίας κεντρικών
υπολογιστικών υποδομών και υποστηρικτικά λογισμικά λειτουργίας της υποδομής έργων
πληροφορικής.
5. Υπεύθυνος ομάδας υποδομών δικτύου ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε διαμόρφωση δικτύων συστημάτων
Έργων Πληροφορικής.
6. Υπεύθυνος ομάδας περιφερειακών υποδομών ΙΤ ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε εγκαταστάσεις, διαχείριση, τεχνική
υποστήριξη και διασφάλιση καλής λειτουργίας υπολογιστικών υποδομών και υποστηρικτικά
λογισμικά λειτουργίας έργων πληροφορικής.
7. Υπεύθυνος Υποστήριξης ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου
σπουδών) σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών (Help Desk) σε έργα πληροφορικής.
Λοιποί Key Experts
1. Δύο στελέχη, Senior Μηχανικοί υποδομών πληροφορικής ή/και Senior Μηχανικοί δικτύων
πληροφοριακών συστημάτων, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε εγκαταστάσεις,
διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και διασφάλιση καλής λειτουργίας υπολογιστικών
υποδομών/δικτύων και υποστηρικτικά λογισμικά λειτουργίας υποδομών/δικτύων.
2. Δύο στελέχη, Senior Σύμβουλοι – αναλυτές εφαρμογών ή/και Senior Μηχανικοί ανάπτυξης
λογισμικού (Developer), με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλυση,σχεδιασμό, υλοποίηση,
υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.
Για το Τμήμα 2:
1. Υπεύθυνος έργου (project manager) με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση
σε έργα στο τομέα πληροφορικής επιστήμης, ή μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμων.
2. Σύμβουλος ασφάλειας ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και
μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα ασφάλειας ή/και πιστοποίηση στην Ασφάλεια και Ελεγχο
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Πληροφοριών CISM ή CISA και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε ασφάλεια συστημάτων
πληροφορικής.
3. Σύμβουλος συστημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος να διαθέτει τίτλο
σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο με 3ετή επαγγελματική εμπειρία ή 5ετή
επαγγελματική εμπειρία, ελλείψει μεταπτυχιακού τίτλου, στον τομέα των συστημάτων προστασίας
των προσωπικών δεδομένων.
4. Υπεύθυνος Υποστήριξης ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου
σπουδών) σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών (Help Desk) σε έργα πληροφορικής.
Λοιποί Key Experts
1. Δύο στελέχη, Senior Μηχανικοί υποδομών πληροφορικής ή/και Senior Μηχανικοί δικτύων
πληροφοριακών συστημάτων, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε εγκαταστάσεις,
διαχείριση, τεχνική υποστήριξη λειτουργίας και διασφάλιση καλής λειτουργίας υπολογιστικών
υπολογιστικών υποδομών/δικτύων και υποστηρικτικά λογισμικά λειτουργίας υποδομών/δικτύων.
2. Δύο στελέχη, Senior Σύμβουλοι – αναλυτές εφαρμογών ή/και Senior Μηχανικοί ανάπτυξης
λογισμικού (Developer), με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση,
υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.
III.2.1. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
1) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2) Η πληρωμή του αναδόχου κάθε Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι
τρόπους:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και του εξοπλισμού.
β) Τμηματικές Πληρωμές με προκαταβολή.
γ) Τμηματικές Πληρωμές χωρίς προκαταβολή.
Βλέπε αναλυτικά παράγραφο 5.1 της Διακήρυξης.
III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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IV.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία µε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η σύμβαση θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και καλύπτεται από τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16-05-2022 και ώρα 17:00. Τα έντυπα των
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
IV.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (08) μήνες.
IV.4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-05-2022 και ώρα 11:00 π.μ. Έως την
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, 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.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: Όχι
V.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:
Α. Ο Αύξων Αριθμός που έλαβε ο διαγωνισμός για τις παρούσες συμβάσεις στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:
 Για το Τμήμα 1, α/α 156699
 Για το Τμήμα 2, α/α 156700
Β. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η
30/04/2022.
Γ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Δ. 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 €).
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Ε. 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. Συγκεκριμένα:
Για το ΤΜΗΜΑ 1: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της αξίας της Σύμβασης μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της Σύμβασης, διάρκειας τριανταεννέα (39) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του
ποσού της αξίας της προαίρεσης εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης
της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας.
Για το ΤΜΗΜΑ 2: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της αξίας της Σύμβασης μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της Σύμβασης, διάρκειας τριανταεννέα (39) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του
ποσού της αξίας της προαίρεσης εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης
της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας.
V.3) Διαδικασίες προσφυγής
Α. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής και παροχής πληροφοριών για την υποβολή
προσφυγών: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα, 18233, E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229,
Διεύθυνση Internet (URL): http://www.aepp-procurement.gr
Β. Υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
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χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Όμως, μόνη η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 12 ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Βλέπε αναλυτικά παράγραφο 3.4
της Διακήρυξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 16-03-2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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