
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ 

ΕΣΗΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

 

Αριθ. πρωτ.: 4637 /6-10-2021  

 
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Εθνική Λυρική Σκηνή, 
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674,  
Τηλ.: 213 0885860-61 
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: www.nationalopera.gr 

Έγγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης: Η λήψη των 
εγγράφων της σύμβασης γίνεται από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4155/13 και της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013), καθώς και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.nationalopera.gr. 

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι «Μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή». 

Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) είναι πολιτιστικός φορέας με 
αντικείμενο το λυρικό θέατρο. Από το 1994 και υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η ΕΛΣ παρουσιάζει σε ετήσια βάση 
έργα όπερας, μπαλέτου και μουσικού θεάτρου, αλλά και οπερέτες, συναυλίες συμφωνικού 
περιεχομένου καθώς και ειδικές εκπαιδευτικές παραστάσεις για παιδιά και μαθητές. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 72224000-1 «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων». 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή: Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης. 

Περιγραφή / αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 
παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης ο οποίος, με τα στελέχη που θα 
διαθέσει, θα υποστηρίξει τους διοικητικούς μηχανισμούς της ΕΛΣ, και θα παρέχει υπηρεσίες 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των διοικητικών μηχανισμών και υπηρεσιών της ΕΛΣ 
σε ζητήματα οργάνωσης, υλοποίησης και παρακολούθησης της Πράξης. Συγκεκριμένα οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν: 
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• στην οργάνωση και υποστήριξη της υλοποίησης των υποέργων 1 έως 8 και 10 της 

Πράξης (εκπόνηση αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού εργασιών, καταγραφή 

απαιτούμενων ενεργειών, ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, εκπόνηση ΤΔΥ, τήρηση 

θεσμικού πλαισίου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, υποστήριξη στο 

σχεδιασμό και οργάνωση της περιοδείας, επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, κλπ.), 

• στην επιλογή εξωτερικών αναδόχων (σύνταξη προσκλήσεων και διακηρύξεων για την 

παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της Πράξης, σύνταξη 

προσκλήσεων για την προμήθεια υλικών, υποστήριξη κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων, κλπ.), 

• στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης (συγκέντρωση δεδομένων 

και πληροφοριών παρακολούθησης προόδου, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων ή 

χρονικών αποκλίσεων και εισήγηση αντιμετώπισής τους, σύνταξη τακτικών και 

έκτακτων αναφορών προόδου, σύνταξη και υποβολή διαχειριστικών εντύπων ΟΠΣ, 

κλπ.), 

• στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών της Πράξης (παρακολούθηση και 

διαχείριση δημοσίων συμβάσεων αναδόχων, υποστήριξη της διαδικασίας 

πιστοποίησης και παραλαβής παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων της Πράξης), 

• υποστήριξη του διοικητικού μηχανισμού κατά τη διενέργεια ενδεχόμενων ελέγχων 

από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ή άλλα αρμόδια εθνικά ή Ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, 

• στην οικονομική διαχείριση της Πράξης (εξασφάλιση ομαλής και έγκαιρης 

χρηματοδότησης, διασφάλιση επιλεξιμότητας, νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών, λογιστική παρακολούθηση, σύνταξη τακτικών και έκτακτων αναφορών 

προόδου οικονομικού αντικειμένου, συμπλήρωση Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, 

συμπλήρωση Δελτίου Επίτευξης Δεικτών, προετοιμασία του οικονομικού κλεισίματος 

της Πράξης, κλπ.), 

• στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της 

καθώς και την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας που προέκυψε από την υλοποίησή 

της. 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτά (133.064,52€) ΦΠΑ: τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
και σαράντα οκτώ λεπτά (31.935,48€). 
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Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία 
υπογραφής της και ολοκληρώνεται ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της Πράξης, ήτοι την 
30/06/2023. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) 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. 

β) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση κοινοπραξίας 
αθροιστικά τα μέλη αυτής) απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις 
τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2019, 2020) κατ’ ελάχιστον ίσο με 
το 100% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκατόν 
τριάντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (133.064,52€) 
τουλάχιστον. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με το 100% 
του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

γ) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά την τελευταία τριετία (3ετία), ήτοι 2018, 

2019, 2020:  

i. Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης σε Φορείς και Οργανισμούς, για την υλοποίηση και διαχείριση έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, συνολικής αξίας τουλάχιστον 
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

ii. Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης σε Φορείς και Οργανισμούς, για την υλοποίηση και διαχείριση έργων 
στον τομέα του πολιτισμού, ανεξαρτήτως συμβατικής αξίας. 
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Ειδικά για το σημείο i., σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων έχει υλοποιήσει έργα, όπως 

αναφέρεται παραπάνω, ως μέλος ένωσης εταιρειών, για την ικανοποίηση του κριτηρίου του 

προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στον προσφέροντα.  

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού, 

και προδιαγραφών ποιότητας υλοποίηση ενός έργου. 

Β. Να διαθέτουν Ομάδα Έργου ικανή σε πλήθος και ειδικότητες, που να διασφαλίζει την 

άρτια υλοποίηση της υπό ανάθεση σύμβασης και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, ως 

ακολούθως: 

Α) Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και κάτοχο 

μεταπτυχιακού, που θα διαθέτει, κατ’ ελάχιστον: 

o δέκα (10) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 
διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία  

ή  

πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 

διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία και 

διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση στη διοίκηση και διαχείριση έργων (PMP) 

o Τρία (3) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου, σε έργα 
ανάλογης πολυπλοκότητας και μεγέθους σε οποιοδήποτε τομέα  

o Β) Ένα (1) στέλεχος τεχνικής υποστήριξης, απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, που θα διαθέτει, κατ’ ελάχιστον: 

o τρία (3) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 
διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία  

o Γ) Δύο (2) στελέχη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, απόφοιτους ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, που θα διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον: 

o δύο (2) έτη αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.   

δ) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εκδιδόμενο από ανεξάρτητους οργανισμούς ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ. 
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Η κατοχή πιστοποιητικού ISO 27001:2013 εκδιδόμενο από ανεξάρτητους οργανισμούς ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, θα αποτελέσει πρόσθετο κριτήριο αξιολόγησης.  

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για 

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, γίνονται, επίσης, δεκτά άλλα αποδεικτικά για 

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας/ασφάλειας πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας/ασφάλειας πληροφοριών πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας/ ασφάλειας πληροφοριών.  

Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση της ανωτέρω 

απαίτησης. 

Σημειώνεται ότι απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία 
απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού (χωρίς ΦΠΑ). 

Είδος διαδικασίας: Δημόσιος διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. - Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Κριτήριο ανάθεσης: 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) όπως αποτυπώνονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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ΚΡΙΤΗ

ΡΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. 
Κατανόηση των Απαιτήσεων του Έργου - Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
80% 

1.1 

Ορθότητα αντίληψης του περιβάλλοντος, του αντικειμένου και 

των απαιτήσεων του έργου καθώς και επιτυχής εντοπισμός 

τυχόν κινδύνων και προτάσεις αντιμετώπισής τους 

20% 

1.2 

Πληρότητα και ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του 

έργου σε επιμέρους εργασίες εστιασμένες στις ιδιαίτερες 

ανάγκες του 

40% 

1.3 Πληρότητα/ επάρκεια του περιεχομένου των Παραδοτέων  15% 

1.4 
Ρεαλιστική προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

του έργου 
5% 

2. Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου 20% 

2.1 

Καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των 

υπηρεσιών, σύστημα διοίκησης, επάρκεια και σαφήνεια της 

κατανομής των αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, 

ορθότητα της κατανομής της απασχόλησης των Στελεχών της 

Ομάδας έργου στις επιμέρους εργασίες 

15% 

2.2 Σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή 5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2 100% 

 

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 12:00. 

Τόπος Υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Έγγραφα που απαιτούνται με βάση την Διακήρυξη να προσκομιστούν εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην ακόλουθη Διεύθυνση: Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674, όροφος 
5Α , Πρωτόκολλο. 
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Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει 
χώρα κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 
10:00. 

Τόπος αποσφράγισης των 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. 

Γλώσσα (ες) που μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Οι 
προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς επίσης και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ31410000). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 9 της Πράξης : «Η Όπερα διαδραστικά στα 
σχολεία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με 
αρ. πρωτ. 3190/18.06.2019, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1556/10.03.2020 
Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης και με την με αρ. πρωτ. 106/14.01.2021 Απόφαση 
2ης Τροποποίησης της Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5010734. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Δικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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 ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. 
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Δημοσίευση προκήρυξης: Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 
06/10/2021. 

Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες. 

 

Καλλιθέα, 06/10/2021 

H Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ 

 

Ευγενία Παπαθανασοπούλου 
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