
                            Ε. Π. “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ”                              

 
1 

 
 

l 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε. 

 
Μυτιλήνη, 14/03/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: 12 / 10/2021 
Αρ. Πρωτ.: 17127 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε. 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής,   
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας “Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων 
υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου” (Κωδ. ΟΠΣ MIS 5067571 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»), συνολικής αξίας 291.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% 

 
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

● του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

● του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

● του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

● του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

● του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
● του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
● του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

● του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
● του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) [συμπληρώνεται ειδικά στην περίπτωση που το αντικείμενο της 

σύμβασης αφορά σε υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης] 
● της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

● της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

ΑΔΑ: ΨΕΓΗ46Ψ842-3Γ4



                            Ε. Π. “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ”                              

 
2 

● της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

● της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

● της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: 
ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

● του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

● του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
● του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
● του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
● της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
● του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

● του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

● του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  
● του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
● του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
● του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
● του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

● του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

● των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Σχετικοί κωδικοί CPV: 72262000-9 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού, 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών που προσφέρει το τμήμα ΒΑ 
Αιγαίου του ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΤΒΑΑ) και στην συνέχεια αξιοποιώντας τεχνολογίες ΤΠΕ να διατίθενται οι υπηρεσίες μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας που θα φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένη ενημερωτική διαδικτυακή πύλη του ΤΕΕ-ΤΒΑΑ. 
Σκοπός του έργου είναι η απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών, των μηχανικών και των υπηρεσιών του δημοσίου 
στις υπηρεσίες και πληροφορίες που προσφέρει το συγκεκριμένο περιφερειακό τμήμα, το οποίο παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εξυπηρετούμενων περιοχών του, των μεταναστευτικών 
πιέσεων και της γενικότερης οικονομικής κρίσης.  Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι μία  σημαντική βελτίωση στην 
εξυπηρέτησή των ενδιαφερόμενων, η ενθάρρυνση της διαφάνειας και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη- 
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κράτους, ενώ παράλληλα θα συντελέσει στην μείωση του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων και άλλων αναπτυξιακών 
δράσεων. 
Κατά την προαναφερθείσα απλοποίηση διαδικασιών, θα μελετηθεί η αναθεώρηση των διοικητικών πρακτικών 
λειτουργίας του ΤΕΕ-ΤΒΑΑ. Οι διοικητικές διαδικασίες που θα προκύψουν θα είναι συμβατές με τις αρχές 
αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
συναλλασσομένων με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την αποτελεσματική– ποιοτική ανταπόκριση των 
οργανικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των χρηστών είτε αυτοί οι χρήστες ανήκουν στο εξωτερικό 
περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης (πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί φορείς κ.α.) είτε αποτελούν οργανικές 
μονάδες του κράτους. 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει κριτηρίων που αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος Διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά το μέγιστο σε δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της υπογραφής της 
σύμβασης. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές / 
ενδιάμεσες προθεσμίες, όπως αυτές αναλύονται στο παράρτημα Ι του Τεύχους Διακήρυξης. Η διάρκεια της 
σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης (10/12/2022) της Πράξης, 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3191-08/06/2021 (ΑΔΑ 687Α7ΛΩ-ΡΥ0) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη στο Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020”. 

Εναλλακτικές προσφορές: Μη αποδοχή εναλλακτικών προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 291.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσοστού 
24%. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι 
εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της Ένωσης, του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες υπό προϋποθέσεις. 

Υποδιαίρεση σε ΤΜΗΜΑΤΑ : Ένα (1) τμήμα.  

Χρόνος ισχύος προσφορών: οκτώ (08) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ” / Π.Δ.Ε.  MIS 5067571 σε 
συνέχεια της Πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, με κωδικό 
ΒΑ_ΕΤΠΑ_2c_79, στον Άξονα Προτεραιότητας «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της 
Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με 
αιχμή την καινοτομία.» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο». 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11/04/2022 και ώρα 15:00. 

Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ 
www.promitheus.gov.gr.. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr 

Για τα πλήρη τεύχη του Διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του 
Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. του Τ.Ε.Ε., στη διεύθυνση (URL): https://www.ba-aigaio.tee.gr. 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 3801/2009. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το 
ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στα Γραφεία Περιφερειακού 
Τμήματος Β.Α. Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη Μυτιλήνη, τηλ. 2251040847 & 2251048126 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.ba-aigaio.tee.gr & 
www.promitheus.gov.gr . 

 
 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  

Του Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. Αιγαίου 

Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ 
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