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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»
Μονάδα Γ «Οργάνωσης και Υποστήριξης»

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

         Αθήνα,      07-03-2023

         Αριθ. Πρωτ. : 21327 - 07-03-2023

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Μητροπόλεως 45, 1ος όρ.
: 105 56, Αθήνα
: Γραφείο Προϊσταμένου
: 2160046100
: p.dam@mou.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΕΥΔΑΜ)/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» 2021-
2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ (ΔΑ 
ΕΣΠΑ ΔΑΜ) για τη διαχείριση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια της Διακήρυξης

CPV : 72224000 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων)

Κωδικός NUTS: EL303

Συνοπτική Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  Η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής κατά την 
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, η οποία αφορά στις ακόλουθες επτά (7) κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Α: Υποστήριξη σε δράσεις προγραμματισμού και παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατηγορία Β: Υποστήριξη στην αξιολόγηση, ένταξη και τροποποίηση πράξεων

Κατηγορία Γ: Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση των Πράξεων

Κατηγορία Δ: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των Πράξεων

mailto:p.dam@mou.gr
ΑΔΑ: 66Π646ΜΤΛΡ-ΖΑΟ



2

Κατηγορία Ε: Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ στις αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος 
Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορία ΣΤ: Υποστήριξη της εποπτείας των Ενδιάμεσων Φορέων (Ε.Φ.) και των Ενδιάμεσων 
Υπηρεσιών Διαχείρισης κι Εφαρμογής (Ε.Υ.Δ.Ε.)

Κατηγορία Ζ: Υποστήριξη της Δ.Α. για την εισαγωγή στοιχείων σε Πληροφοριακά Συστήματα και 
επεξεργασία βάσεων δεδομένων

Συνολικός προϋπολογισμός: 
• Τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (5.580.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
• Δικαίωμα προαίρεσης: έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.860.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια σύμβασης: 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης έως ένα 
(1) έτος.  

Απαιτούμενες εγγυήσεις: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €), με 
ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς, σύμφωνα με τη Διακήρυξη

Βασικoί όροι χρηματοδότησης:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ Ε8197 με 
κωδικό Ενάριθμου 2023ΣΕ81970001.
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας 
της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ» με Κωδικό MIS 6000002, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. Α/0008/18.01.2023 της ΔΑ 
ΕΣΠΑ ΔΑΜ. 

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης το σύνολο των τευχών 
του διαγωνισμού και των συνοδευτικών εγγράφων θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.eydam.gr  

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/03/2023. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  20/04/2023 και ώρα  15:00.
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια, πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις  25/04/2023, ημέρα Τρίτη και 
ώρα  11:00 
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Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 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, δ) 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.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα μήνες (12) από την από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού

    
 O Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Νικόλαος Παπαθανάσης

Εσωτερική Διανομή:
1. Διοικητής ΕΥΔΑΜ
2. Προϊστάμενος ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ
3. Μονάδες Α, Β, Γ ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

    Ο προϊστάμενος του Τμήματος 
Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

    

 

Κ.Α.Α. 

ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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