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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

----- 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Κ. 

: 

: 

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου 

104 42, Αθήνα 

Πληροφορίες : Κυριακή Παπαδέλου 

Τηλέφωνο : 213 212 9723 

e-mail                   : kyriaki.papadelou@aead.gr 
 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΑΔΑΜ: 

 
          
        
         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) 

 

Για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

 
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πόθεν Έσχες και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του ΟΠΣ» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

 

 

 

Προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης:  

105.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 

130.324,00 € με Φ.Π.Α. 24%  

 

 

Χρηματοδότηση: 

Τακτικός Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 

Ειδικός Φορέας 1007.803.0000000 

ΑΛΕ 2420389001  

(Δυνάμει της αριθ. πρωτ. 24512/03-08-2022, ΑΔΑ: 9Ξ8Σ46ΜΙ0Φ-3Ρ8, απόφασης έγκρισης ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης οικ. ετών 2023, 2024 και 2025) 

0001863668
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πόθεν Έσχες και παροχή 
υπηρεσιών για την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού 
του ΟΠΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.)  ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Ε.Α.Δ.) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Ε.Α.Δ. εντάσσεται στην ομάδα «Άλλες 
Δραστηριότητες», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), 
Τμήμα Ι, παρ. 1.5, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της 
Επιτροπής (L 296). Ειδικότερα ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της 
περιγράφονται στα άρθρα 82 & 83 του Ν. 4622/2019. Εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2050.000000.00001 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Αθήνα, Τ.Κ. 104 42 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Α.Α. 

promitheies@aead.gr 
https://aead.gr  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Οι υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης παρέχονται σε χώρους κατάλληλα 
στελεχωμένους και εξοπλισμένους, τους οποίους διαθέτει ή θα μισθώσει για 
το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες και οι 
όροι εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, καθώς επίσης και σε όποια 
άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης, χωρίς 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη σύμβαση 
ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι: 

− η συντήρηση και υποστήριξη του συνόλου των Υποσυστημάτων και 

λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος για την «Ηλεκτρονική 

Υποβολή και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – 

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», και 

− η υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του συστήματος 

συνολικής διάρκειας δέκα (10) ανθρωπομηνών, κατά μέγιστο, ως δικαίωμα 

προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα χιλιάδων 

τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (130.324,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η προϋπολογισθείσα αξία για την κύρια σύμβαση συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης χρονικής διάρκειας δεκαεννέα (19) μηνών, ανέρχεται στο ποσό 

των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α., 

ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (49.476,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

mailto:promitheies@aead.gr
https://aead.gr/
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Στην ανωτέρω προϋπολογισθείσα αξία προστίθενται οι αξίες των εξής 

δικαιωμάτων προαίρεσης: 

•  

• Ποσό τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (31.248,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για 

μονομερή επέκταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών μετά 

τη λήξη της κύριας σύμβασης συντήρησης υποστήριξης. 

• Ποσό σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης το 

οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών δέκα (10) ανθρωπομηνών, κατά 

μέγιστο, για την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του 

συστήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. Το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και 

κατά την διάρκεια επέκτασης της σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά θα υποβάλλουν προσφορές για το 

σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα 

άρθρα του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Προσφορές για μέρος των 

ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η διάρκεια της κυρίας σύμβασης ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες, από  01-

01-2023 έως και 31-07-2024. Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε 

ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2023, η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και 31-07-2024.  

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV) 

72250000-2 «Υπηρεσίες συστήματος  και υποστήριξης» 

72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης  λογισμικού» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 
Κριτήριο για την κατακύρωση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και 
την οικονομική προσφορά. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η στάθμισή τους και ο 
τρόπος κατάταξης των προσφορών περιγράφονται στην ενότητα 2.3 της 
διακήρυξης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5.1 της Διακήρυξης 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ & 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

14/10/2022 



ΑΔΑ: Ψ5ΟΙ46ΜΙ0Φ-ΓΛΑ



 
 

Σελίδα 4 από 5 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

14/10/2022 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ 

Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από 
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: https://aead.gr/ 
(https://aead.gr/prokirixeis). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

24/10/2022, 15:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

01/11/2022, 17:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

07/11/2022, 10:00 π.μ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, 

που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη 

η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 

και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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, 5, 6 
και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

https://aead.gr/
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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. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, 

καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 

συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός 
φυσικού ή νομικού προσώπου με περισσότερες από μία προσφορές. 
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες από μία προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, 
Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία 
προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων 
των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 
(798,00€), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της 
Διακήρυξης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Ο προσφέρων έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής για διαφορές που 
αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.4 της Διακήρυξης. 

 

 

 

          Η Αναπληρώτρια Διοικητή 

 

      Αλεξάνδρα Ρογκάκου 

                                                                                                                          Επικεφαλής Μονάδας 

    Επιθεωρήσεων και Ελέγχων   
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