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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605189-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
2021/S 230-605189

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 1090214
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ethanas@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103443332
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.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/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=9474511959606956#%40%3F_afrLoop
%3D9474511959606956%26_adf.ctrl-state%3Dignez3yzg_4
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής 
και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, 
διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να 
ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Συνοπτικά οι δράσεις διακρίνονται ως ακολούθως:
• Άξονας 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης
• Άξονας 2: Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων
• Άξονας 3: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Άξονας 4: Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια 
εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας 
μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 714 193.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό 
μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του 
ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό 
μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης
Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στη λογική 
ανοιχτού κώδικα, σε διαδραστικό, ψηφιακό περιβάλλον, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητα τεχνητής 
νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και συνεργιών με κοινότητες εκπαιδευτικών
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
Παροχή και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης
Ψηφιακή Μέριμνα – Επιταγή για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
δεξιοτήτων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
Εργαστήρια Ρομποτικής και ΣΤΕΜ
Εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ανάπτυξη 13 Κέντρων Καινοτομίες στις Περιφέρειες
Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Σχολεία: Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Σχολεία
Πανεπιστήμια: Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Πανεπιστήμια
Το Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει την παρακάτω ομάδα εργασιών:
Εργασία 1: Υποστήριξη φορέων ΥΠΑΙΘ για την ωρίμανση δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 2: Κεντρική Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων του ΥΠΑΙΘ στο ΤΑΑ
Εργασία 3: Υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους
Εργασία 4: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ σε τυχόν ανασχεδιασμό δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
ΤΑΑ
Εργασία 5: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 6: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης

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: 4 072 585.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης

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:
Αξία Προαίρεσης 1.377.528,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.708.134,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Αξία της Προαίρεσης αφορά την ανάθεση επιπρόσθετων Ανθρωπομηνών Ανά Τμήμα, ιδίως με την ανάθεση 
επιπρόσθετων εργασιών που τυχόν απαιτηθούν προς υποστήριξη του Υπουργείου ή και των φορέων 
υλοποίησης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων από τους προβλεπόμενους φορείς, σύμφωνα με το ΣΔΕ και 
ειδικότερα το άρθρο 7 της ΥΑ υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 449/Β’/29.09.2021), καθώς και την αύξηση της 
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συμβατικής χρονικής διάρκειας ένεκα τροποποίησης των σχετικών αποφάσεων ένταξης ή τροποποίησης του 
ΕΣΑΑ.

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:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 53.900,00 ευρώ 
για το 1ο Τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του 
ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την 
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά 
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 
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για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Δημιουργία Θεματικών ΙΕΚ και Πειραματικών ΙΕΚ
Δημιουργία και Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων
Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ – 
Πλατφόρμα ΕΕΚ)
Ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων στους τομείς της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας
Αναβαθμίζοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 
για Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑ.Λ., του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Το Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει την παρακάτω ομάδα εργασιών:
Εργασία 1: Υποστήριξη φορέων ΥΠΑΙΘ για την ωρίμανση δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 2: Κεντρική Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων του ΥΠΑΙΘ στο ΤΑΑ
Εργασία 3: Υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους
Εργασία 4: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ σε τυχόν ανασχεδιασμό δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
ΤΑΑ
Εργασία 5: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 6: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης

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: 4 493 917.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης

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:
Αξία Προαίρεσης 1.497.972,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.857.485,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Αξία της Προαίρεσης αφορά την ανάθεση επιπρόσθετων Ανθρωπομηνών Ανά Τμήμα, ιδίως με την ανάθεση 
επιπρόσθετων εργασιών που τυχόν απαιτηθούν προς υποστήριξη του Υπουργείου ή και των φορέων 
υλοποίησης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων από τους προβλεπόμενους φορείς, σύμφωνα με το ΣΔΕ και 
ειδικότερα το άρθρο 7 της ΥΑ υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 449/Β’/29.09.2021), καθώς και την αύξηση της 
συμβατικής χρονικής διάρκειας ένεκα τροποποίησης των σχετικών αποφάσεων ένταξης ή τροποποίησης του 
ΕΣΑΑ.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 59.900,00 ευρώ 
για το 2ο Τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την 
Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του 
ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την 
Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων
Συστάδες Ερευνητικής Αριστείας / Επισκέπτες Καθηγητές
Πανεπιστήμια Αριστείας
Βιομηχανικά Διδακτορικά
Εμπιστεύσου τα Αστέρια σου
Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικού: Στρατηγική για την Ανάπτυξη Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών
Το Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει την παρακάτω ομάδα εργασιών:
Εργασία 1: Υποστήριξη φορέων ΥΠΑΙΘ για την ωρίμανση δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 2: Κεντρική Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων του ΥΠΑΙΘ στο ΤΑΑ
Εργασία 3: Υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των δράσεων/
υποδράσεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους
Εργασία 4: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ σε τυχόν ανασχεδιασμό δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
ΤΑΑ
Εργασία 5: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 6: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης

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: 13 147 692.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης

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:
Αξία Προαίρεσης 4.382.564,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.434.379,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η Αξία της Προαίρεσης αφορά την ανάθεση επιπρόσθετων Ανθρωπομηνών Ανά Τμήμα, ιδίως με την ανάθεση 
επιπρόσθετων εργασιών που τυχόν απαιτηθούν προς υποστήριξη του Υπουργείου ή και των φορέων 
υλοποίησης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων από τους προβλεπόμενους φορείς, σύμφωνα με το ΣΔΕ και 
ειδικότερα το άρθρο 7 της ΥΑ υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 449/Β’/29.09.2021), καθώς και την αύξηση της 
συμβατικής χρονικής διάρκειας ένεκα τροποποίησης των σχετικών αποφάσεων ένταξης ή τροποποίησης του 
ΕΣΑΑ

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:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 175.300.00 ευρώ 
για το 3ο Τμήμα

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο σημ. 1.3. της 
διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά 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 
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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 
ή/και εμπορικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για τις υπό ανάθεση 
υπηρεσίες.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχουν 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 
2020) κατ’ ελάχιστον ίσο με το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Τμήματος της σύμβασης, για το 
οποίο συμμετάσχουν μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχουν 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 
2020) κατ’ ελάχιστον ίσο με το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Τμήματος της σύμβασης, για το 
οποίο συμμετάσχουν μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

26/11/2021 S230
https://ted.europa.eu/TED

8 / 13



ΑΔΑ: 9ΛΕΚ46ΜΤΛΗ-7Ι2



EE/S S230
26/11/2021
605189-2021-EL

9 / 13

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας) απαιτείται να έχουν τα κάτωθι κατά διάκριση για έκαστο Τμήμα:
Α) 1ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, διαχείριση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά 
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαμόρφωση 
Στρατηγικής Πληροφορικής ή/και για την υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν 
αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €).
2) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 2 Υπευθύνους Έργου, 
1 Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 8 Έμπειρους Συμβούλους, 8 Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 5 
Εμπειρογνώμονες
Β) 2ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, διαχείριση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά 
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο σχεδιασμό ή/και στην υλοποίηση 
Δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου Μάθησης Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν 
αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €).
2) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 2 Υπεύθυνους Έργου, 
1 Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 12 Έμπειρους Συμβούλους, 11Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 11 
Εμπειρογνώμονες
Γ) 3ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, 
διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Ένα εκ των δύο στο αντικείμενο του πρέπει 
να περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση ελέγχων ή / και επιθεωρήσεων. Επίσης ένα έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, 
χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο σχεδιασμό ή/και στην 
υλοποίηση Δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό 
τίμημα χωρίς ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον ίσο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
• 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.
Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 75 στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 6 Υπευθύνους Έργου, 
1 Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 24 Έμπειρους Συμβούλους, 24 Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 21 
Εμπειρογνώμονες
Αναλυτικώς τα κριτήρια επιλογής για τα 3 Τμήματα παρατίθενται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του 
διαγωνισμού
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας) απαιτείται να έχουν τα κάτωθι κατά διάκριση για έκαστο Τμήμα:
Α) 1ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, διαχείριση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά 
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαμόρφωση 
Στρατηγικής Πληροφορικής ή/και για την υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν 
αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €).
2) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 2 Υπευθύνους Έργου, 
1 Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 8 Έμπειρους Συμβούλους, 8 Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 5 
Εμπειρογνώμονες
Β) 2ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, διαχείριση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά 
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
• τουλάχιστον 2 έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο σχεδιασμό ή/και στην υλοποίηση 
Δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου Μάθησης Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν 
αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €).
2) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 2 Υπεύθυνους Έργου, 
1Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 12 Έμπειρους Συμβούλους, 11Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 11 
Εμπειρογνώμονες
Γ) 3ο Τμήμα: 1) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά τα ακόλουθα:
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, 
διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Ένα εκ των δύο στο αντικείμενο του πρέπει 
να περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση ελέγχων ή / και επιθεωρήσεων. Επίσης ένα έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, 
χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο σχεδιασμό ή/και στην 
υλοποίηση Δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα εν λόγω έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό 
τίμημα χωρίς ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον ίσο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
• 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.
Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 75 στελέχη στις κάτωθι κατηγορίες προφίλ: 6 Υπευθύνους Έργου, 
1 Υπεύθυνο Νομικής Υποστήριξης, 24 Έμπειρους Συμβούλους, 24 Σύμβουλοι (μικρότερης εμπειρίας), 21 
Εμπειρογνώμονες
Αναλυτικώς τα κριτήρια επιλογής για τα 3 Τμήματα παρατίθενται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του 
διαγωνισμού

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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

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: 03/01/2022
Τοπική ώρα: 11:00

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: 07/01/2022
Τοπική ώρα: 11:30
Τόπος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016

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
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://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 η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, 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 Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
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την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
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 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/201
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέπυ 37, Μαρούσι
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ethanas@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103443332
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/11/2021
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