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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο Σύμβουλος 

Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 

ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

2014-2020”» 

 

Προκήρυξη σύμβασης 

Υπηρεσίες 

Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) 

Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ) Ταχ. διεύθυνση: Λέκκα 23-25Πόλη: 

Αθήνα Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon Ταχ. 

κωδικός: 10562 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Αναγνωστοπούλου 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: managnostopoulou@madc.gr Τηλέφωνο: +30 

2131500584Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.digitalplan.gr 

I.3) 

Επικοινωνία 
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στη διεύθυνση: www.digitalplan.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

I.4) 

Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή 

τοπικών τους παραρτημάτων 

I.5) 

Κύρια δραστηριότητα 

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) 

Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) 

Τίτλος: 

«Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα”» 

II.1.2) 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 

II.1.3) 

Είδος σύμβασης 

Υπηρεσίες 

II.1.4) 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ κατά τη 

διαχείριση των έργων που της έχουν εκχωρηθεί, και όσων επιπλέον χρηματοδοτηθούν, από το 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» (ΕΠ ΜΔΤ), σύμφωνα 

με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

II.1.5) 

Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 921 290.32 EUR 

II.1.6) 

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

II.2) 

Περιγραφή 
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II.2.3) 

Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon 

II.2.4) 

Περιγραφή της σύμβασης: 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αναμένεται να υποστηρίξουν την ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και την επίτευξη των στόχων αυτού. Όπου στη συνέχεια υπάρχει αναφορά 

σε ΕΠ ή πράξεις ή έργα της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ, νοούνται αποκλειστικά και μόνο τα έργα / πράξεις 

του ΕΠ ΜΔΤ τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ. 

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σύμβουλο Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω 

βασικές ενότητες: 

• Ενότητα Εργασιών Α: Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού και Παρακολούθησης 

• Ενότητα Εργασιών Β: Υποστήριξη στην Αξιολόγηση, Ένταξη και Τροποποίηση Πράξεων 

• Ενότητα Εργασιών Γ: Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων 

• Ενότητα Εργασιών Δ: Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων 

• Ενότητα Εργασιών Ε: Υποστήριξη της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στην εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

II.2.5) 

Κριτήρια ανάθεσης 

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα 

της σύμβασης 

II.2.6) 

Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 921 290.32 EUR 

II.2.7) 

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 8 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: 

Δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Επίσης, δυνατότητα παράτασης μέχρι 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, κατόπιν 

αιτήματος του αναδόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

II.2.10) 

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) 

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι 

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει το 

αργότερο έως τις 31/12/2023, εκτός αν παραταθεί το χρονικό όριο επιλεξιμότητας προς 

συγχρηματοδότηση των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας με μέγιστη διάρκεια παράτασης τους 8 

μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί μονομερώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με την επόμενη 

παράγραφο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει μονομερώς τη χρονική διάρκεια 

της σύμβασης κατά την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, με ενδεχόμενη 

αντίστοιχη μείωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι 

και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στα 

έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

H Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή έγγραφη δήλωσή της προς τον 

Ανάδοχο, κατά την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να του αναθέσει 

πρόσθετες υπηρεσίες με αντικείμενο όμοιο με αυτές της παρούσας διακήρυξης συνολικού 

προϋπολογισμού μέχρι του 100% του προϋπολογισμού του αρχικού έργου άνευ ΦΠΑ της 

παρούσας διακήρυξης (ήτοι έως 460.645,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), με βάση τις τιμές μονάδας της 

Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά 

της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που αναφέρεται στα πεδία ΙΙ.1.5 και ΙΙ.2.6 συμπεριλαμβάνει 

το δικαίωμα προαίρεσης. Εκτιμώμενη αξία χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης άνευ ΦΠΑ: 

460.645,16 ευρώ. 

Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων αυτής. 

Η χρήση του Δικαιώματος Προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε 

καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα, παρά μόνο εφόσον το 

κρίνει αναγκαίο. 

Στην περίπτωση ενεργοποίησης των παραπάνω δικαιωμάτων δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή 

του κόστους των Α/Μ του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του Προσφορά. Ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την 

οικονομική του προσφορά. 

II.2.13) 

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας 

ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στα πλαίσια της εκχώρησης του ΕΠ.ΜΔΤ» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 1224/5-8-2022 (ΑΔΑ: 636446ΜΤΛΡ-9ΟΔ) και έχει λάβει κωδικό MIS 

5183835. 

II.2.14) 

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που αναφέρεται στα πεδία ΙΙ.1.5 και ΙΙ.2.6 συμπεριλαμβάνει 

το δικαίωμα προαίρεσης. Εκτιμώμενη αξία χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης άνευ ΦΠΑ: 

460.645,16 ευρώ. Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης: 

921.290,32 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
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III.1) 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) 

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για 

την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 

Σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ. 2.2.4 της διακήρυξης 

III.1.2) 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

III.1.3) 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

III.2) 

Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.2) 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 της διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) 

Περιγραφή 

IV.1.1) 

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) 

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

IV.1.8) 

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 

IV.2) 

Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 13/03/2023 

IV.2.3) 

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής 

στους επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) 
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Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 

IV.2.6) 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7) 

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 17/03/2023 

Τοπική ώρα: 13:00 

Τόπος: 

www.promitheus.gov.gr 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) 

Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

VI.3) 

Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) 

Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. 

Θηβών 196-198Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 213214121 

VI.4.3) 

Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της διακήρυξης 

VI.4.4) 

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. 

Θηβών 196-198Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 213214121 
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 02/02/2023 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
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