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ΘΕΜΑ: Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 1: 

«Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης: 

«Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 

5045263). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

i) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii) του 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», 

iii) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

iv) του 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,   
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v) της 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»,  

vi) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

vii) του 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» 

viii) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ix)  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

x) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

xi) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

xii) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

xiii) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

xiv) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

xv) του 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» 

xvi) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

xvii) του π.δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α΄ 136/11-9-2017), «Οργανισμός Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ως ισχύει 
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xviii) Την υπ’ αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ. Β’ /27-04-2017) ΚΥΑ περί 

«Σύστασης και Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Ν. 4314/2014.  

xix) Την αριθμ. 19877/7-5-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1819/13-5-2020) Απόφαση με θέμα: 

«Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης». 

 

2) Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

3) Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

4) Της υπ'αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης 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). 

5) Την με αρ. 146/3-5-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΓΦΩ-ΡΨΤ) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Υποκατάσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην άσκηση  αρμοδιοτήτων δικαιούχου της 

Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου»   

6) Την με αρ. πρωτ. 151.078/225-Α/14-2-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με θέμα: 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

Κωδικό ΟΠΣ 5045263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

2014-2020» (ΑΔΑ: Ω8Π046ΜΠΥΓ-ΕΣ2)  
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7) Την με αρ. 2628/6-11-2019 (ΦΕΚ Β’ 4201/19-11-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις του. 

8) Το με αρ. 41/24-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα «Αίτημα για τη 

χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου 3β του ν. 4623/2019, και 

έκδοσης βεβαίωσης αδυναμίας κάλυψης από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ του έργου «Αναβάθμιση 

Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου»   

9) Την τεκμαιρόμενη χορήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω 

παρέλευσης 30νθημέρου από την υποβολή του σχετικού 41/24-02-2020 εγγράφου αιτήματος 

του Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΔ του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  άδειας 

εξαίρεσης του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου» από την 

απαγόρευση του άρθρου 48 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ. Α΄ 134). 

10) Το με αρ. 1328/8-10-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) για τη διατύπωση 

θετικής γνώμης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. 

11) 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. 

12) Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης: Αναβάθμιση των 

ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Κωδικό ΟΠΣ 5045263 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», με κωδικό 

Σ.Α.Ε. 2020ΣΕ42010001. 

 

Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε την προκήρυξη και διενέργεια Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» με MIS: 5045263. 

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού, εργασίες μετάπτωσης των δεδομένων από τον υφιστάμενο στον νέο εξοπλισμό και 

παροχή συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης στις Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Την παρούσα χρονική στιγμή το υπάρχον σύστημα λειτουργεί παραγωγικά ως το μόνο 

πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΛΣΥΝ) σε όλη την χώρα.             

 

Ο εκσυγχρονισμός του όλου πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έχει ως βασικό 

στόχο την εισαγωγή ενός σύγχρονου και ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για 

όλες τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κεντρικές και περιφερειακές)  που είναι 

επιφορτισμένα με τις  υποθέσεις ελέγχου, η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα 

απονομής  των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει: 

 Υπηρεσίες Υλοποίησης 

 Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 

 Τοπική Δικτύωση (στο computer room του κεντρικού καταστήματος) 

 Παραμετροποίηση 

 Ανάπτυξη / Προσαρμογή Εφαρμογών (εάν απαιτηθούν) 

 Μετάπτωση Δεδομένων/Παραμετροποιήσεων έτοιμου λογισμικού 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών 

 Εκπαίδευση Διαχειριστών 

 Εκπαίδευση τελικών χρηστών Ο.Π.Σ. του ΕΛΣΥΝ 

 Λοιπές Υπηρεσίες 

 Δοκιμαστική λειτουργία 
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 Παραγωγική λειτουργία 

 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 

 Εγγύηση (δωρεάν συντήρηση για 2 έτη) 

 Προμήθεια περιφερειακού Εξοπλισμού  

 Προμήθεια περιφερειακών μεταγωγέων 

 Σταθεροί Σταθμοί Εργασίας 

 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 

 Εκτυπωτές Laser A4 

 Πολuμηχανήματα Laser 

 Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 

 Βίντεο Προβολείς 

 Προμήθεια κεντρικού Εξοπλισμού  

 Επέκταση Κεντρικού Εξοπλισμού πρωτεύοντος Κέντρου και ενσωμάτωση με την 

υφιστάμενη υποδομή. 

 Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών υψηλών επιδόσεων 

 Προμήθεια κεντρικών μεταγωγέων 

 Προμήθεια Network Attached Storage (NAS) 

 Προμήθεια autoloader tape storage 

 Συστημικό – Έτοιμο Λογισμικό 

 Λειτουργικά Συστήματα Εξυπηρετητών 

 Λογισμικό διαχείρισης κεντρικών εξυπηρετητών και σταθερών σταθμών 

εργασίας 

 Λειτουργικά Συστήματα Σταθερών και Φορητών Σταθμών Εργασίας 

 Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου επιτραπέζιων και φορητών σταθμών 

εργασίας 

 Λογισμικά Antivirus 

 Λογισμικό Τηλεδιάσκεψης 

 Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας ψηφιακών Αρχείων (Backup 

Software)  

 Λογισμικό παρακολούθησης διαχείρισης δικτύου ΕΛΣΥΝ 
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 Λογισμικό Αυτοματισμού Ελέγχων που ασκεί το ΕΛΣΥΝ 

 Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης Σταθερών Σταθμών Εργασίας 

 Λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

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 

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, 

εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε 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. 

 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 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, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
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Αξία της σύμβασης  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.055.900 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.270.887,10 €, ΦΠΑ: 785.012,90 €). 

 

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν Υπηρεσίες Συντήρησης τριών (3) ετών τα οποία δύνανται 

να ανέλθουν σε ανώτατο ποσοστό έως 15% της αξίας της Σύμβασης και σε επιπλέον εξοπλισμό, 

λογισμικό και υπηρεσίες, τα οποία δύνανται να ανέλθουν σε ανώτατο ποσοστό έως 55% της 

αξίας της Σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα αναλυτικότερα στο Άρθρο 4.5 της 

διακήρυξης. Το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων προαίρεσης δύναται να ανέλθει σε ποσό  

2.839.130 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

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) 2020ΣΕ42010001 (ΑΔΑ Ψ72Ω46ΜΤΛΡ-7ΑΟ). 

 

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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017). 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 

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 25/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ.  

 

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 65.417,74 ευρώ (ποσό ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α.). 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) 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 & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και από τις διευθύνσεις 

www.elsyn.gr,  www.ministryofjustice.gr  και  www.justedespa.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: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 01/12/2020 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 την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1 της Διακήρυξης, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elsyn.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.justedespa.gr/
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υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 

Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:  

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος 

Διακήρυξης είναι οι: 

 Παναγιώτης.Χαχής, τηλ: 210.69.30.440, e-mail: justedespa@mou.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης το αργότερο δέκα πέντε (15) 

πλήρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα 

υποβάλλονται και απαντώνται μόνο ηλεκτρονικά 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 

διευκρινήσεων 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.3861/2010. 

 

   

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
   

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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