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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Τ Η Σ  Υ Π .  Α Ρ .  2 0 2 / 2 9 - 0 9 - 2 0 2 0  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα, 
ΤΚ 115 26, Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6930 440, Φαξ: + 30 210 6930 451,  Ε-mail: justedespa@mou.gr, 
Διεύθυνση Internet (URL): www.ministryofjustice.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 «"Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και Εποπτείας Έργο", 
Υποέργο 2 της πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την 
Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5037962»  
II.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό κύριου Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV 72224000-1 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης έργων» και συμπληρωματικών CPV 72226000-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων» και CPV 72140000-8  «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής» και ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης 
είναι όλη η χώρα (Κωδικός NUTS: EL). Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
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ΙΙ.3. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Β’ Φάσης του 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Το έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» Α’ Φάση, το οποίο ολοκληρώθηκε αρχές του 2019, εξυπηρετεί τα 
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, 
Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά 
δικαστικά καταστήματα. Την παρούσα χρονική στιγμή το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ λειτουργεί παραγωγικά και 
στους 41 φορείς ως το μόνο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους.     
Η Φάση Β’ του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (εφεξής καλούμενο «Κυρίως Έργο»), την υποστήριξη του οποίου θα 
αναλάβει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού,  αφορά στην εξάπλωση και ολοκλήρωση του 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ σε γεωγραφικό και λειτουργικό επίπεδο, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και 
εισαγγελίες όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά 
και Χαλκίδας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και των 
εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης.  
Αριθμητικά, ο αριθμός των φορέων που θα καλύψει η Φάση Β’ ανέρχεται στα 321 δικαστικά και 
εισαγγελικά καταστήματα και 133 υπηρεσίες, ήτοι:  
Λοιπές Υπηρεσίες (Σύνολο: 133): 
• Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη) 
• Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη) 
• Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας 
• Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (1 γραφείο: 

Αθήνα) 
• Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης 
• Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (ΥΕΑ): 63 
• Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αγωγής (ΥΕΚΑ): 63 
ΙΙ.4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
Η ποιότητα εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Α/Α Κριτήρια (Κi) Βαρύτητα (σi) 

κ1 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου Συντελεστής 
βαρύτητας (60%) 

κ1.1 Περιβάλλον του Έργου – Απαιτήσεις 
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα : 
 Η σαφήνεια και η ακρίβεια της αντίληψης του προσφέροντος για τους στόχους, το 

περιβάλλον και το αντικείμενο του έργου. 
 Η ρεαλιστικότητα της προσέγγισης των στόχων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο αναφοράς του έργου, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και των 
εμπλεκομένων φορέων και τις ειδικές απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα 
προσφερθούν. 

20% 

κ1.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου 
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα : 
 Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα της μεθοδολογίας και του τρόπου 

προσαρμογής της στο συγκεκριμένο έργο που προτίθεται να ακολουθήσει ο 
προσφέρων για την υλοποίηση του έργου. 

15% 
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 Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα των προτύπων, τεχνικών μέσων και 
εργαλείων που  προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προσφέρων κατά την υλοποίηση 
του έργου. 

κ1.3 Οργάνωση του Τρόπου Υλοποίησης του Έργου   
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα : 
 Η οργάνωση του έργου σε δραστηριότητες ανά Ενότητα εργασιών, πακέτα εργασίας 

και παραδοτέα, σύμφωνα με την αντίληψη και τη μεθοδολογία του προσφέροντος. 
 Το περιεχόμενο και η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης κάθε επιμέρους πακέτου 

εργασίας και δραστηριότητας που προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων. 
 Η ανάλυση του περιεχομένου των Παραδοτέων, πακέτων εργασίας και 

δραστηριοτήτων του προσφέροντος. 
 Η ρεαλιστικότητα του προτεινομένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης των 

επιμέρους πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων παραδοτέων 
και ειδικότερα της εκτίμησης της διάρκειας και των τεχνικών και χρονικών 
περιορισμών (χρονικές αλληλουχίες) των επιμέρους εργασιών. 

25% 

κ2 Σχήμα Διοίκησης – Ομάδα Έργου Συντελεστής 
βαρύτητας (40%) 

κ2.1 Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου 
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα : 
 Η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου που 

προτίθεται να συστήσει ο προσφέρων και η ορθολογικότητα στην κατανομή των 
επιμέρους λειτουργιών και ρόλων. 

 Η ποιότητα και η πληρότητα της περιγραφής των λειτουργιών και των ρόλων που 
θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή ενότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του 
οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου. 

 Η αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος διοίκησης του έργου που θα 
περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των σχέσεων των οργάνων διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής με τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου. 

20% 

κ2.2 
 
 
 

Κατανομή των Στελεχών της Ομάδας Έργου (και των εμπειρογνωμόνων) 
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα : 
 Η κατανομή του ανθρωποχρόνου ανά Παραδοτέο και Πακέτο Εργασίας σε σχέση με 

το επίπεδο των στελεχών που πρόκειται να αξιοποιηθούν αντίστοιχα.  
 Η ρεαλιστικότητα στον προσδιορισμό της κατανομής του ανθρωποχρόνου ανά 

Παραδοτέο και Πακέτο Εργασίας και κατηγορία στελέχους. 

20% 

            ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 

ΙΙ.5) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τεσσάρων Ευρώ 
(1.162.004,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 937.100,00 €, 
ΦΠΑ: 224.904,00 €). 
ΙΙ.6) Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (697.202,40 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 562.260,00 €, ΦΠΑ: 134.942,40 €). 
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ΙΙ.7) Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης σχετίζεται άμεσα με τη διάρκεια του Κυρίως Έργου, η 
οποία αναμένεται να είναι 36 μήνες.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της συνολικής χρονικής διάρκειας της σύμβασης του Κυρίως Έργου, 
μπορεί να τροποποιείται αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  
ΙΙ.8) Η άσκηση του μονομερούς δικαιώματος της προαίρεσης εκ μέρους της Α.Α. αφορά την 
προμήθεια τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται πριν τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης. Η άσκησή του δεν μπορεί να παρατείνει τη συνολική διάρκεια 
της παρούσας σύμβασης πάνω από το 50% αυτής. 
ΙΙ.9) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία-Β' Φάση» (Κωδ ΟΠΣ 5037962), που έχει 
ενταχθεί στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (απόφαση ένταξης με ΑΠ 
3432/2018/3-4-2019) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
ΙΙ.10) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Επισημαίνεται ότι η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζόμενου % απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προσωρινού αναδόχου. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΙΙΙ 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 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
III.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι 
απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις προηγούμενες του έτους 
του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει 
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να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του. 
III.1.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Α. Ο υποψήφιος πρέπει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2017, 2018, 2019) να έχει υλοποιήσει 
επιτυχώς -είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας- τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό 
έργων αθροιστικά: 
-  Δύο (2) έργα τουλάχιστον, με αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση – 
παρακολούθηση έργων πληροφορικής, ένα εκ των οποίων τουλάχιστον να είναι 
συγχρηματοδοτούμενο από τα διαρθρωτικά ταμεία έργων ΤΠΕ. 
-  Ένα (1) έργο τουλάχιστον, αντικείμενο του οποίου περιλαμβάνει και την υποστήριξη φορέων 
ή οργανισμών σε ελέγχους αποδοχής ή ελέγχους ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων ή/και 
υποδομών ΤΠΕ (διενέργεια ή συμμετοχή ή συντονισμός ή εμπειρογνωμοσύνες) τρίτων αναδόχων. 
Τα ανωτέρω έργα πρέπει να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον ίσο με 
το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης. Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο 
(ή τον δανείζοντα εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό συμμετοχής του. 
Δύναται ένα έργο να καλύπτει περισσότερες από μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. 
Επιτρέπεται η τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη αλλά δεν ξεπερνά την τελευταία 
πενταετία (ήτοι από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2019) 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): 

a) 1 Υπεύθυνος Έργου, με τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών (ένα εκ των δύο θα πρέπει να είναι σε θετικές επιστήμες) και με: 
 τουλάχιστον 10-ετή εμπειρία σε έργα συμβούλων πληροφορικής (συγχρηματοδοτούμενων 

ή μη) ή και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων έργων, εκ των οποίων 5 έτη σε θέση 
Υπεύθυνου Έργου και 

 θέση Υπεύθυνου Έργου σε έργο υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής, με συμβατικό 
τίμημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου 

b) 1 Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου με τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών (ένα εκ των δύο θα πρέπει να είναι σε θετικές επιστήμες ή και Διοίκηση 
επιχειρήσεων) και με: 
 τουλάχιστον 8-ετή εμπειρία σε έργα συμβούλων πληροφορικής (συγχρηματοδοτούμενων ή 

μη) ή και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων έργων, εκ των οποίων 2 έτη σε θέση Υπεύθυνου 
Έργου και 

c) 7 IT senior experts, με τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα πληροφορικής ή 
μηχανικού υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών και με τουλάχιστον 8-ετή εξειδικευμένη εμπειρία 
αθροιστικά σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: 
 Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων 
 Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
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 Ποιοτικός έλεγχος, εκκαθάριση και μετάπτωση δεδομένων 
 Σχεδιασμός και διαχείριση υπολογιστικών υποδομών 
 Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων 
 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 
 Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων αποδοχής και παραλαβής έργων πληροφορικής 
 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων πληροφορικής 

Σημειώνεται ότι, πρέπει να καλύπτονται από τους 7 experts όλες οι ανωτέρω θεματικές 
περιοχές. 

d) 2 Business senior experts, με τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και με τουλάχιστον 8-ετή 
εξειδικευμένη εμπειρία αθροιστικά σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά 
αντικείμενα: 
 Αποτύπωση ή/και ανάλυση ή/και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών 
 Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων αποδοχής και παραλαβής κεντρικών εφαρμογών 
 Διοίκηση ή παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων σχεδιασμού ή βελτίωσης 

διαδικασιών εφαρμογών ή διαχείρισης αλλαγής 
Σημειώνεται ότι, πρέπει να καλύπτονται από τους 2 Business senior experts όλες οι ανωτέρω 
θεματικές περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν συμμετοχή σε τουλάχιστον 1 έργο υποστήριξης 
αλλαγής (change management). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας/υποψήφιος 
ανάδοχος, δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες, εάν διαπιστώσει ότι ο 
οικονομικός φορέας/ υποψήφιος ανάδοχος, έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
III.2.1. Επαγγελματική κατηγορία: Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
σύμβασης, ήτοι να δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να 
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, 
κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
III.2.2. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 
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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 θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους: Α) 
Καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού τμηματικά σε εξαμηνιαίες δόσεις. Β) Τμηματικές Πληρωμές, 
με χορήγηση έντοκης προκαταβολής ανώτατου ποσοστού 30%. 
III.2.3) 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 
IV.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία µε χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (Α/Α Συστήματος 95295), 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 09/11/2020 και ώρα 15:00. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  
IV.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 12 μήνες.  
IV.4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Η 
προσκόμιση κατά περίπτωση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε έντυπη μορφή γίνεται στο 
Πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 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. 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. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
V.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
V.2) Πρόσθετες Πληροφορίες:  
Α. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η 
24/10/2020. 
Β. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 18.742,00 ευρώ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ). 
Γ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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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, 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 
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. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
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 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 30/09/2020.  

Αθήνα, 30/09/2020 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
 

Κωνσταντίνος Τσιάρας 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Αν. Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ 
 
 

Δ. Κατράς 
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