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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)  

                            Ταχ. Διεύθυνση: Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο 

Αρ. Πρωτ. 448 

Αθήνα, 02.03.2023 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης Ανοιχτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Έργου με τίτλο «Σχεδιασμός 

και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης 

του κόστους & του χρόνου για τη Δημόσια Διοίκηση, τους πολίτες & 

επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης «gov.gr» & της ένταξης σε 

αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών» και κωδικό ΟΠΣ 5167084. 

 

 

Το ΕΚΤ προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016) για τη σύναψη Σύμβασης με 

αντικείμενο τη «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για 

την εκτίμηση της μείωσης του κόστους & του χρόνου για τη Δημόσια 

Διοίκηση, τους πολίτες & επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης 

«gov.gr» & της ένταξης σε αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών», κωδικός: 

ΤΑ201, στο πλαίσιο του Έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής 

προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης του κόστους & του χρόνου για τη 

Δημόσια Διοίκηση, τους πολίτες & επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης 

«gov.gr» & της ένταξης σε αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών» και κωδικό ΟΠΣ 

5167084 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη 

δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/ 

παρατηρήσεων/ σχολίων/ ερωτήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. 

Το αντικείμενο της διακήρυξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 70220000: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα 

έξι χιλιάδων ευρώ ( € 620.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 500.000,00 – ΦΠΑ (24%): € 120.000,00. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες. 

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 

117 Ν. 4412/2016). 

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε 

(15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς 

Δημόσια Διαβούλευση. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα ανακοίνωση, μαζί με τη διακήρυξη προς δημόσια διαβούλευση, θα 

αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΕΚΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ekt.gr/el/tenders. 

 

Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε 

διαβούλευση.  

 

Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση: κα Μάρω 

Ανδρουτσοπούλου, Υπεύθυνη Μονάδας Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, 

email: procurement@ekt.gr, τηλ. 210 220 4907. 

 

 

Για το ΕΚΤ 

 

 

 

 

 

Δρ Εύη Σαχίνη 

Διευθύντρια ΕΚΤ 
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