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Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο:  «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 

Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» 

 

 
(Αρ. Διακ. 1623-Γ/27-11-2020) 
 
 
Νομική βάση: 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) 
Ταχ. διεύθυνση: Λέκκα 23-25 
Πόλη: Αθήνα 
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών 
Ταχ. κωδικός: 10562 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epandi@madc.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση: www.digitalplan.gov.gr 
I.3) Επικοινωνία 
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 
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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: 
«Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας 
(Superfast Broadband)» 
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
79212000 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 
II.1.3) Είδος σύμβασης 
Υπηρεσίες 
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εκκαθάρισης δαπανών και ελέγχων της 
Δράσης SFBB. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την εκκαθάριση για τις υποβαλλόμενες δαπάνες επί 
τη βάσει φακέλων ωφελουμένων που αφορούν συνδέσεις με παροχή SFBB υπηρεσίες και επιπρόσθετα 
να πραγματοποιήσει ελέγχους για την επαλήθευση των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας. Η αμοιβή του 
αναδόχου προκύπτει απολογιστικά με βάση: α) τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φακέλων β) τον αριθμό 
των επεξεργασμένων προσφορών αναφοράς των παρόχων, γ) τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής για τον 
έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και δ) του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου για τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών. 
II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία 
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 629 032.24 EUR 
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
II.2)Περιγραφή 
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 
79212100 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:ΑΘΗΝΑ 
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης: 
Α. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Οικονομική Παρακολούθηση, Πιστοποίηση και Εκκαθάριση των 
δαπανών της Δράσης.Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα αναλάβει την υποστήριξη της 
Αναθέτουσας στην εκτέλεση της διαδικασίας «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» των δαπανών της εν λόγω δράσης που 
αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 49.000.000,00 €. Η διαδικασία εκκαθάρισης εκκινεί με την υποβολή 
αιτημάτων πληρωμής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, προς την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και την υποβολή όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα οποία αιτείται ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος την καταβολή της 
αναλογούσας επιχορήγησης/ επιδότησης. 
Μετά την υποβολή των αιτημάτων αυτών, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ διαβιβάζει τα αιτήματα στον ανάδοχο, ο οποίος 
ξεκινά την διαδικασία πιστοποίησης η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες : 
• Έλεγχος πληρότητας των παραστατικών σύνδεσης ανά ωφελούμενο. 
•Πιστοποίηση της ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων ανά συμβόλαιο ωφελουμένου με 
αντιπαραβολή των παραστατικών με τα καταχωρημένα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα. 
• Έλεγχος και επιβεβαίωση του κόστους της ζητούμενης επιδότησης ανά ωφελούμενο. 
• Έλεγχος και επιβεβαίωση του κόστους της ζητούμενης επιδότησης ανά πάροχο. 
• Επιβεβαίωση του τελικού ποσού που θα προωθηθεί προς εκκαθάριση στην ΓΔΟΔΥ του ΥΨΗΔ. 
• Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον οδηγό της δράσης (κεφ.6.3) και 
συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 
• Συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να διορθωθούν αστοχίες και ανακρίβειες 
στην καταχώρηση και στα δικαιολογητικά. 
• Σύνταξη σχεδίου συνοδευτικού εγγράφου διαβίβασης του αιτήματος για την εκκαθάριση στην ΓΔΟΔΥ του 
ΥΨΗΔ. 
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• Ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης. 
Β. Υποστήριξη στη Διενέργεια Ελέγχων της υλοποίησης της δράσης 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη διαδικασία 
ελέγχου πραγματικής παροχής υπηρεσιών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
1) Επεξεργασία προσφοράς αναφοράς 
2) Ποιοτική ανάλυση παρεχόμενης υπηρεσίας ωφελούμενου 
3) Έκτακτοι έλεγχοι / πραγματογνωμοσύνες 
II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή 
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 629 032.24 EUR 
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 
Λήξη: 31/03/2025 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 
Περιγραφή παρατάσεων: 
H παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί για δύο επιπλέον έτη με ενεργοποίηση δικαιωμάτων 
προαίρεσης και αύξηση του φυσικού αντικειμένου με 4 επιπλέον παραδοτέα και αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου εφόσον είναι απαραίτητο κατά μέγιστο 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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: 
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος 
της σύμβασης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον παραδοτέων. 
Δικαίωμα προαίρεσης /παράτασης: 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 4 παραδοτέα (2 έτη) 
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης που αναφέρεται στα πεδία ΙΙ.1.5 και ΙΙ.2.6 περιλαμβάνει τα δικαιώματα 
προαίρεσης. Προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης: 508.064,5 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
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: 
όχι 
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 
α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
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.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) μεγαλύτερο από το 50 % του προϋπολογισμού της 
παρούσας διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
50% του προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται 
α) Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 
τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων επαρκούς μεγέθους, αντίστοιχου περιεχομένου και απαιτήσεων με το υπό 
ανάθεση Έργο. 
Πιο συγκεκριμένα, και για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, τουλάχιστον ένα ή περισσότερα έργα συνολικού 
αθροιστικά συμβατικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 100% του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φυσικό αντικείμενο παρόμοιο με το 
προκηρυσσόμενο. 
Ως παρόμοια έργα νοούνται τα παρακάτω: 
• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης, διαχείρισης, 
παρακολούθησης και παραλαβής έργων στον τομέα της εκκαθάρισης δικαιολογητικών πληρωμής. 
• διενέργεια ελέγχων στα ως άνω έργα 
Σημείωση: σε έργα που ο Υποψήφιος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, προσμετράται μόνον η συμβατική 
αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του. 
β) να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα 
απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου 
(Ομάδα Έργου) : 
Υπεύθυνος Έργου 
• Έχει την συνολική ευθύνη των εργασιών και θα πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ως 
προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και αποδεδειγμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, 
όπως και ικανότητες σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο 
των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 
Θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά: 
• Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τεχνολογικής, Θετικής ή Οικονομικής πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. 
• Εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε φορείς Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης 
τουλάχιστον 3 ετών 
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Υποομάδα έργου για την εκκαθάριση των δαπανών (4 τουλάχιστον μέλη) 
• Να είναι κάτοχοι αποδεκτού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ η ΙΕΚ αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος) 
οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης. Για το ένα μέλος, τουλάχιστον, το επίπεδο του τίτλου σπουδών θα 
πρέπει να είναι ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
• Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
• Δεξιότητες εφαρμογών Η/Υ 
Υποομάδα έργου για την πραγματοποίηση των ελέγχων και πραγματογνωμοσυνών (2 τουλάχιστον μέλη) 
• Να είναι κάτοχοι αποδεκτού τίτλου ειδικότητας πληροφορικής η τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ / ΤΕΙ 
αναγνωρισμένου από το Ελληνικό κράτος 
• Να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα εγκατάστασης, σχεδιασμού ή λειτουργίας 
συστημάτων παροχής τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών 
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Στέλεχος Υποστήριξης: Στην Ομάδα Έργου εντάσσεται και ένα (1) στέλεχος που θα παρέχει υποστήριξη στην 
Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα ενημερώνεται και θα παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες σχετικά με τη 
δράση (εγκρίσεις προσφορών, θέματα που ανακύπτουν, τροποποιήσεις ΚΥΑ και οδηγών, αιτήματα των 
παρόχων, συνεργασία με ΕΔΥΤΕ και ΓΓΤΤ) και θα αναλάβει τον συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και την υποστήριξη της Αναθέτουσας σε αντικείμενα σχετικά 
με τη δράση. Το εν λόγω στέλεχος θα είναι πλήρους απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, θα 
εγκατασταθεί στα γραφεία της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, ενώ θα πρέπει να κατέχει άριστα τη χρήση ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή και εφαρμογών γραφείου (word, excel κλπ.). Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παροχή 
υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους και να έχει οργανωτικές ικανότητες, 
ικανότητες επικοινωνίας, και δεξιότητες αρχειοθέτησης. 
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
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 
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: OXI 
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: 11/01/2021 
Τοπική ώρα: 13:00 
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους 
IV.2.4) 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: 15/01/2021 
Τοπική ώρα: 11:00 
Τόπος:Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 
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 Διενέργειας Διαγωνισμού) 
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές 
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο αρ.73, παρ.1 του Ν.4412/2016 
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 
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ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Λεπτομερής αναφορά στο τεύχος διακήρυξης. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 
196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης Πόλη: Αθήνα Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229 Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο 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 ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με 
το άρ. 360, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης 
σύμφωνα με το άρ. 368 ν. 4412/2016. 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 οποίο 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. 
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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. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
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 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 
196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης Πόλη: Αθήνα Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 24/11/2020 
 
 
 

 
                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 65ΓΛ46ΜΠΥΓ-ΛΒΓ
20PROC007727019 2020-11-27


