
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΛΙΜΟΣ  26/9/2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Αριθμ.Πρωτ:  850194 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΑΔΑ:64ΑΒ4691Ω2-ΨΘ4  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΡ.ΔΙΑΚ.:15/2022  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΑΡ.ΦΑΚ. :105/2022  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τμήμα : Διαγωνισμών  

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8 

Τ.Κ: 17456, Άλιμος  

   

Πληροφορίες : Δ.Φωτεινού 

Τηλ:. 210 9989797 

Email: dc3@dypa.gov.gr 

   

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

που αφορά το Έργο «Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της 

Δ.ΥΠ.Α.  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη», 

Α.Σ. 172653 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2022 ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΕΩΣ 15:00 Μ.Μ. 
 

 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α.Σ. 172653  

Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση  :  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης το 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 
034 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ 5183905) 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -NextGenerationEU 

 

Διάρκεια Σύμβασης :   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8)  μήνες και 
νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του 
τελευταίου παραδοτέου. 

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :  21/10/2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ.  

http://www.promitheus.gov.gr/




 

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  :   

 28/9/2022 ημέρα Τετάρτη  

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ  :   

 28/9/2022 ημέρα Τετάρτη  





 

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις : 

1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύουν, 

2. 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)  

3. του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ιδίως του άρθ. 37  

4. 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» 

5. 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» 

6. του Ν.4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 85 επ. 

7. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»ως 
ισχύει, 

8. του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013», 

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

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

11. του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
12. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 
13. Του Ν.4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους 
και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄135)  

14. του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.», 

15. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ  Α/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
16. του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  
17. της υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)  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)»  





 

18. 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) 

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

20. του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα» 

21. 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) OJL 
119 

22. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L57/17) 

23. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L57/1) 

24. του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, 
(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

25. της υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»). 

26. της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 AD)  

27. Tου Ν.4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. 

28. Της υπ’ αρ. 35259/24-03-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική 
χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021). 

29. Της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

30. Της υπ’ αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/Β/30-09-2021)με θέμα 
«Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών». 

31. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
32. Tην υπ΄αριθμ. 119126ΕΞ2021/29-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4498/29-9-2021) «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 





 

33. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/258),  
34. του Π.Δ. 11/2022 (ΦΕΚ Α’ 25) Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.). 
35. Του Ν.4921/2022 «Δουλείες Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
εργατικού δυναμικού και διάγνωση των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄75) 

36. της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 
(Β’ 3075)  

37. 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  

38. της με αριθ. 3485/85/21-6-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η κατάθεση του τεχνικού δελτίου 

39. Το Τεχνικό Δελτίο με το οποίο εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του έργου με τιτλο “i-KPA shops” Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης 
αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη  με 
κωδικό έργου: 2022 ΤΑ034000365183905 

40. Της αριθ. πρωτ. 86464/8-9-2022 απόφασης του Υφυπουργού  Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για την   έγκριση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 034 
του έργου. 

41. του με αριθμ. Πρωτ. 812679/15-9-2022 πρωτογενές αιτήματος της Υπηρεσίας 
42.  τις με  αριθμ.3485/85/21-6-2022  & 5012/111/13-9-2022 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια και το τεύχος αντίστοιχα του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για 
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το Έργο «Εξοπλισμός και διαμόρφωση 
έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 
148.800,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ). 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1. Ηλεκτρονικό Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα 

αναλάβει το  Έργο «Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων 

στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α.  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42964000-1 

 





 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό  των «120.000,00€» € πλέον του 
ΦΠΑ (24%) ή «148.800,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ). 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  2022 ΤΑ 5183905) Το έργο 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -NextGenerationEU 

 
2.  Για λόγους συμβατότητας, ακεραιότητας και εφαρμογής ενιαίων πολιτικών 

ασφαλείας, οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο 

της προκηρυσσομένης προμήθειας-υπηρεσίας  και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν 

ανάδοχο.  

 
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την 
ημερομηνία της υπογραφής της. 
 
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  
προσφέροντες για 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο  του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως μη κανονική (άρθρο 97 παρ. 1 
Ν.4412/2016) .Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που 
πληρούν τους όρους, της παρούσας Διακήρυξης.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.  
 
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή 
φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.    
 
7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 
δεκαπέντε  (15) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσας Διακήρυξης 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.   
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω  της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στην Διοίκηση της ΔΥΠΑ, Γ3 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-Τμήμα Διαγωνισμών, Εθνικής Αντιστάσεως  8, 17456, 

Άλιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00 – 15:00 

(πληροφορίες τηλ. 2109989797)            

 
 
8.  ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ  

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

28/9/2022 
Ημέρα Τετάρτη 

28/9/2022 
Ημέρα 
Τετάρτη 

14/10/2022 
Ημέρα 
Παρασκευή 
ώρα 15:00 
μ.μ.  

21/10/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 
11:00 π.μ.   

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον 
αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον 
αποσταλούν  ηλεκτρονικά. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της.  
 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.  
 
 
9. Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, 
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως 
τους όρους της διακήρυξης.  
 

10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
6. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
ΜΕΡΟΣ Β- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ  





 

ΣΥΝΟΠΤΙΚA  ΣΤΟΙΧΕIΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ηλεκτρονικός  Ανοικτός  Δημόσιος  Διαγωνισμός 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας 
συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ/ 
CPV 

42964000-1 

ΚΩΔΙΚΟI NUTS ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

EL30 Αττική 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό  των 
120.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 148.800,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 
είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ  034 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ 5183905) 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -
NextGenerationEU 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ  (8)  μήνες 
και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 
και την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης , Εθνικής Αντιστάσεως 
8, Άλιμος  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

28/9/2022 ημέρα  Τετάρτη  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

14/10/2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12/10/2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ. 

A/A  Συστήματος  172653 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής12 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση12 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης13 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο13 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού13 

1.6 Δημοσιότητα13 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης14 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ15 

2.1 Γενικές Πληροφορίες15 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης15 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης15 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων15 
2.1.4 Γλώσσα16 
2.1.5 Εγγυήσεις16 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων17 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής17 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής17 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής18 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού19 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας23 
2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια23 
2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα24 
2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας27 
2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία27 
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής28 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης36 

2.3.1      Κριτήριο ανάθεσης36 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών39 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών40 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών40 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών40 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»44 
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών.45 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών46 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών46 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ48 





 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών48 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου50 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης53 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία55 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας55 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ59 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)59 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία59 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης61 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ63 

5.1 Τρόπος πληρωμής63 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις64 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων67 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών67 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ68 

6.1  Παρακολούθηση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης68 

6.2     Διάρκεια σύμβασης69 

6.3  Αναπροσαρμογή τιμής69 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση69 

6.5     Λοιποί όροι70 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Οδηγίες Συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου73 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακες Συμμόρφωσης87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς101 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο σύμβασης)105 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ114 

 





 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(Δ.ΥΠ.Α.)  

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως  8,  Άλιμος  

Πόλη Αθήνα  

Ταχυδρομικός Κωδικός 17456 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL30: Αττική  

Τηλέφωνο 2109989797, 2109989585 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Dc3@dypa.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί τεχνικών 
θεμάτων 

Ε.Πουρνάρα   

210 9989239 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης Δ.Φωτεινού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dypa.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και ανήκει στους 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων 
Υπηρεσιών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Γ3) 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ 5183905) Το έργο 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -NextGenerationEU 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι δημιουργία έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα 
γραφεία της Δ.ΥΠ.Α στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «120.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, 
(24%) ή «148.800,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και αναλυτικότερα:  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8)  μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της 
υπογραφής της  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
Παραρτήματα II και ΙΙΙ  της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι 
διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00μμ (ώρα Ανατολικής Ευρώπης).  
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Παρασκευή 21/10/2022 και ώρα 
11:00.πμ (ώρα Ανατολικής Ευρώπης)  
 
 

1.6 Δημοσιότητα 

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης:  

1.καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
2.καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Δημοσίου 
Συμβάσεων  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  
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3.καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.dypa.gov.grστην διαδρομή: Νέα & Ανακοινώσεις ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί 
►ΕΠΙΛΟΓΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αρχείο PDF)  . 
 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 3 του άρθρου 76 Ν.4727/2020 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  
• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]   
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  
 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 
μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 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. 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών (άρθρο 121 
παρ. 5 Ν.4412/2016), ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο  τέσσερις  (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών . 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των 
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εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην 
ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο Διορθωτικό) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε  έγγραφο της  σύμβασης  έχει 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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.  
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α` 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. (άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις των παρ. 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 
του Ν.4364/2016 (Α` 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το 
δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου 
η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
(δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων) και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V της παρούσας. 
 

2.1.6  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. 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  
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. 
Στο 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. 





 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 
του Ν. 4412/16.  
 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 
ποσού δυο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 ευρώ). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (παρ. 2.4.5 της παρούσας), άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται.  
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού.  
 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης(παρ. 1 άρθρου 72 
Ν.4412/2016). 
 
2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχή, με την επιφύλαξη της παρ. 2.2.2.3., επιστρέφεται στους 
λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 
δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών .  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127), εφόσον απαιτείται. 
 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες (παρ. 3 του άρθρου 72 Ν.4412/2016)  στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 
ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 
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προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.  
 
 
2.2.2.3.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει (παρ. 2 άρθρου 72 Ν.4412/2016) αν ο 
προσφέρων : 
- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή  
- παρέχει, εν γνώσει του,  ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες  που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 ή 
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή  
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή  
- υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 παρ. 1 άρθρο 2 του ν. 
4412/2016 ή 
- δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 
απορριφθεί (άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
- στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 Ν.4412/2016 περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα 
από τα ακόλουθα εγκλήματα:  
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα 
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β)  ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα,  
γ)  απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 





 

λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 
τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α 103), 
δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EEL 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α 103), 
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α139),  
στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - 
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα 
του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
 
Aποκλείεται, επίσης ο οικονομικός φορέας όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ή γ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δ) σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 





 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω η περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε 
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση  
2.2.3.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 

Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) ανωτέρω θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 
που τηρείται.  
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 
τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.  
 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016.  
 
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 Ν.3959/2011 (Α` 93), περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
(στ)  εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
 
ζ) εάν  έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` 
εφαρμογή του άρθρου 79 Ν.4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  
 
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός   
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 
τις ως άνω περιπτώσεις  
 
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, και 2.2.3.3 πλην του (β) αυτής και μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση) . Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές 
αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 





 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 
 
2.2.3.6. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί, η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα 
που αυτή ορίζει, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 
 

 
Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται 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 ή 
εμπορικά 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.  
 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.  
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν μέσο 
ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις (2019, 2020, 
2021) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό 





 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο 
ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.   

 

2.2.6   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

2.2.6.1 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο 
(2) συμβάσεις έργων υλοποίησης ή παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής 
ανερχομένων στο 100% του προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού, οι οποίες να 
έχουν υλοποιηθεί κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια πριν από τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό (το χρονικό διάστημα των 3 χρόνων υπολογίζεται από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών)και σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται για 
μικρότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, να έχουν υλοποιηθεί κατά το μικρότερο αυτό 
χρονικό διάστημα.  

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται 
να διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη 
του Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από: 

• έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών 
και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. 

• έναν (1) αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο 
Σπουδών και τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων 
Πληροφορικής,  

• έναν (1) Ειδικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος να διαθέτει 
τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε ασφάλεια πληροφοριακών 
συστημάτων. 

 
2.2.6.2 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου- Mεθοδολογία Διοίκησης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το 

προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και 

το χρόνο απασχόλησής τους.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά 

από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της συναφθείσας σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας 

ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα 

την έχει ο ανάδοχος.  

 

 

 





 

Σχέδιο Επικοινωνίας 

Η ορθή επικοινωνία των στελεχών της διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής με τα αντίστοιχα 

στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου συνιστά καθοριστικό παράγοντα, ώστε να 

επιτευχθούν: 

• Η συνεχής και επικαιροποιημένη ενημέρωση του Αναδόχου για τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου τα στελέχη της Ομάδας 

Έργου του Αναδόχου να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην κάλυψη 

των στόχων του Έργου. 

• Η παράλληλη μεθόδευση της υλοποίησης των παραδοτέων του Αναδόχου.  

• Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και η διασφάλιση της στενής συνεργασίας 

μεταξύ των δύο μερών. 

• Η έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων θεμάτων και κινδύνων. 

Για την υποστήριξη της επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών, ο Ανάδοχος θα 

καταρτίσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική του Προσφορά Σχέδιο Επικοινωνίας, το οποίο 

θα περιγράφει και θα συστηματοποιεί την επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα 

Αρχή σε όλα τα επίπεδα του Σχήματος Διοίκησης.  

Επιπλέον απαιτείται να παρουσιαστούν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, τα ενδεικτικά 

εργαλεία, πρότυπες φόρμες/ έγγραφα/ υποδείγματα που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει 

να αξιοποιήσει στο έργο για να υποστηρίξει τις διαδικασίες επικοινωνίας/ ενημέρωσης (π.χ. 

για την τήρηση πρακτικών συνεδρίασης, την αναφορά της προόδου του έργου, την 

παράδοση παραδοτέων, την αναφορά και παρακολούθηση προβλημάτων, ανοικτών 

θεμάτων, εκκρεμοτήτων, κτλ.). 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα οριστικοποιηθεί εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Στόχος είναι η Διοίκηση του Έργου να λαμβάνει έγκαιρα ορθές αποφάσεις έχοντας 

εξασφαλίσει, μέσω των διαδικασιών επικοινωνίας, πλήρη, έγκαιρη, αξιόπιστη και 

αντικειμενική ενημέρωση για τα κρίσιμα θέματα και τις εναλλακτικές προοπτικές. 

 

Μεθοδολογία διοίκησης   

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παραδώσουν σχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου, που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που 

τεκμηριώνουν την κατανόηση του Έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας και 

ενδεικτικώς θα περιλαμβάνουν: 

• Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του 

Έργου. 

• Καταγραφή πιθανών προβλημάτων, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν 

κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

• Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, 

περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους 





 

υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς 

και τα κύρια ορόσημα του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές 

Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του 

Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

• η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

Στις αναφορές αυτές θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για την περίοδο 

αναφοράς, για τα επιμέρους θέματα. 

Επιπλέον θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι 

αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν 

και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου 

(ΕΠΕ), καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες της επόμενης χρονικής περιόδου. Το ακριβές 

περιεχόμενο των αναφορών θα προσδιορισθεί κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του 

έργου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) 

για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την 

Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη 

έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 

συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του 

Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΕ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα έγγραφα του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, 

να γίνει σχετική αναφορά. 

 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το Σύστημα στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 

Φορέα και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού (κεντρικές εγκαταστάσεις του 

Φορέα) υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση 

και καλή λειτουργία του Συστήματος. 





 

Τόπος υποβολής των παραδοτέων είναι οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Φορέα που 

βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως  8, 17456, Άλιμος 

 

Επιπλέον υποχρεωτικές απαιτήσεις  

1. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τα βιογραφικά των πεπειραμένων κι εχόντων εις βάθος 

γνώση διαχειριστών του έργου, συμβούλων και «αρχιτεκτόνων λύσης» , οι οποίοι θα 

αποτελούν την ομάδα έργου και θα κατατεθεί λεπτομερές και βήμα-προς-βήμα σχέδιο για 

την εφαρμογή του έργου (project). Αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της 

εφαρμογής του έργου. 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει και υλοποιήσει το έργο σε φάσεις 

καθώς και να καταθέσει τον σχεδιασμό αυτό στην αναθέτουσα αρχή.   

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με:  
1. το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, στον τομέα της υποστήριξης έργων 
πληροφορικής  
2. το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, σχετικά με τη χρήση συστήματος 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών  
 
 
2.2.8     Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης (έγγραφης) των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων  
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής 





 

και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται 
στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας 
που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου.  
 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι 
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 
2.2.6) 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται 
να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό 
που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι 
υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 
μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 
σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή  

 





 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του 
Ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας διακήρυξης  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής και στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ  

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν 
ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς 
περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 





 

με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που 
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης  
 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές 
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον 
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του  
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται απόψ 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1: απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 





 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1 

 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i)   Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της  παρ. 
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  
ii)  Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
από τον e-ΕΦΚΑ.  
Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
Στην περίπτωση που μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 
iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του.  
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i)  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για 
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά 
την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 





 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  
 

 
 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)  
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός να σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να 
προσκομίσουν:  
α )  Αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων 
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, στην  περίπτωση που η δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας  
β)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ως εξής :  
1. έτος (2019) κύκλος εργασιών (………………) 
2. έτος (2020) κύκλος εργασιών (………………) 





 

3. έτος (2021) κύκλος εργασιών (………………) συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων 
αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των 
εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρείς (3) χρήσεις ή για 
όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι μικρότερο, προς επιβεβαίωση του 
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.   
 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 
Για το 2.2.6 (Α), συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε 
ή στα οποία συμμετείχε ως μέλος ένωσης υλοποιηθεί κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια 
πριν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (το χρονικό διάστημα των 3 χρόνων 
υπολογίζεται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)  τα οποία 
και καλύπτουν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης: 
 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ / 
ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (σε €) 

ΕΡΓΟΥ 

% 
Συμμετοχής 

στο έργο 

Σύντομη 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕ Ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(είδος / 
ημερομηνία) 

 
 

       

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: 

• Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής 
που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και από το οποίο να προκύπτει 
σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής. 

• Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο  τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε 
του ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε του Υποψηφίου Αναδόχου, από την οποία 
προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής και όχι η 
σχετική Σύμβαση Έργου. 

 
Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιτυχώς 
ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν σωρευτικά την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. 
 
Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά με πεδίο εφαρμογής 
σχετικό με τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο και σε ισχύ κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια Αρχή (π.χ. 
Γ.Ε.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 





 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του, εκτός εάν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο  
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 
Γ.Ε.ΜΗ., προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 

ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότηση οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  





 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8  για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας 
και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 
προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα 
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης 
ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής 
καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
 
 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται 





 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  
 
Β.11.  Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
-οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
-οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016). 
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η ποιότητα εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων : 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
βαρύτητας  

Α  Ομάδα Α – Τεχνική Λύση 60% 

Α.1 Προσφερόμενος εξοπλισμός 30% 

Α.2 Προσφερόμενες Εφαρμογές 20% 

Α.3 Διαμόρφωση Αιθουσών 10% 

Β Ομάδα Β – Προσφερόμενες Υπηρεσίες 30% 

Β.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής 5% 

Β.2 Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων και  Διαμόρφωσης Αιθουσών 10% 

Β.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  10% 

Β.4 
Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου 
Υπηρεσιών 

5% 

Γ 
Ομάδα Γ – Μεθοδολογία Οργάνωσης/Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου 

10% 

Γ.1 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Χρονοδιάγραμμα, 
Παραδοτέα) 

5% 

Γ.2 
Σχήμα Διοίκησης - Μεθοδολογία Διοίκησης και Διασφάλισης 
Ποιότητας 

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 





 

Επεξήγηση Κριτηρίων:  

Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

Ομάδα Α – Τεχνική Λύση 

 

Α.1-Α.3 Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης 

Αξιολογείται η κάλυψη των απαιτήσεων των Παρ.: 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι καθώς και των 

Πινάκων Συμμόρφωσης Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 

Επιπλέον αξιολογούνται: 

• Η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου, 

• η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

• η μεθοδολογία και τα μέτρα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας 

και διαθεσιμότητας (confidentiality, integrity, availability) των δεδομένων, 

• η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την υλοποίηση της 
διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (χρήση ανοιχτών προτύπων, διεθνώς 
καθιερωμένων τεχνολογιών κλπ), 

• η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τη σχεδιαστική προσέγγιση 

του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και το πλάνο δοκιμών χρηστικότητας και 

σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για να διασφαλίσει 

το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας, 

• επιπλέον λειτουργικότητα που προσφέρεται πέραν της ζητούμενης στην παρούσα, η 
οποία κρίνεται ότι συμβάλει στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου. 

 

Ομάδα Β - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Β.1 Σαφήνεια και πληρότητα 

Β.2 Μεθοδολογία υλοποίησης και προσαρμογή στις τεχνολογικές απαιτήσεις και 

προδιαγραφές 

Β.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Αξιολογούνται: 

• Η μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση και προετοιμασία της εκπαίδευσης ανά 

κατηγορία εκπαιδευομένων 

• Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων 

• H εκπαιδευτική διαδικασία και η διαχείριση αυτής 

• Οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών, πέραν των κατ’ 

ελάχιστα ζητούμενων στην παρούσα. 

Β.4 Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 





 

Βαθμολογούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και τήρησης 

επιπέδου υπηρεσιών και αξιολογούνται: 

• Η προτεινόμενη μεθοδολογία παροχής των υπηρεσιών Υποστήριξης και η 

μεθοδολογία παροχής τους κατά τις Φάσεις Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

• Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης Εγγύησης πέραν της κατ’ ελάχιστα 

ζητούμενης. 

• Ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος υποστήριξης κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Εγγύησης πέραν των κατ’ ελάχιστα 

ζητούμενων στην παρούσα. 

• Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Συντήρησης πέραν των κατ’ ελάχιστα 

ζητούμενων στην παρούσα. 

 

Ομάδα Γ – Μεθοδολογία Οργάνωσης/Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Γ.1: Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Χρονοδιάγραμμα, Παραδοτέα) 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 

ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Αξιολογούνται:  

• η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του 

Υποψήφιου Αναδόχου, σε συνάρτηση με τον προσφερόμενο ανθρωποχρόνο, 

• ο ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός των παρεχόμενων εργασιών του υποψήφιου 

Αναδόχου με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου, 

• η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε Ενότητες Εργασίας και 

επιμέρους δραστηριότητες / ενέργειες υλοποίησης του Έργου και των μεταξύ τους 

αλληλεξαρτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, 

• η ανάλυση, δομή και οργάνωση των παραδοτέων και η σύνδεσή τους με τις Ενότητες 

Εργασίας, σε σχέση με την προτεινόμενη Μεθοδολογία, τη ρεαλιστικότητα της 

προσέγγισης και την ολοκληρωμένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου για το 

Έργο, 

• η λίστα με τα ορόσημα του Έργου, που αφορούν κρίσιμα σημεία/στιγμιότυπα του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου, στα οποία το Έργο απεμπλέκεται από κάποιο 

σημαντικό ρίσκο ή/και επιτυγχάνει κάποιο σημαντικό (ενδιάμεσο) στόχο. 

 

Γ.2: Σχήμα Διοίκησης - Μεθοδολογία Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας 

Αξιολογούνται: 





 

• ο βαθμός επάρκειας, σαφήνειας και αποτελεσματικότητας του τρόπου 

διακυβέρνησης του έργου. Ελέγχεται κατά πόσον από την προσφορά είναι ευδιάκριτα 

τα όρια λογοδοσίας όλων των ρόλων, καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του έργου και κατά 

πόσο ο τρόπος αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, ή υπεργολάβων συντελεί στην 

ομαλή διακυβέρνηση χωρίς να αυξάνεται η πολυπλοκότητα, 

• η καταλληλότητα και η επάρκεια των διαδικασιών και των μηχανισμών επικοινωνίας 

της Ομάδας Έργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/μονάδες και τα στελέχη του 

ΤΠΔ, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση/εκτέλεση 

του Έργου με στόχο τόσο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της ΤΠΔ όσο και 

την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου,  

• η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης 

ποιότητας. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι προσφορά που δεν καλύπτει/παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς (Βi) θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. 

Κατάταξη προσφορών  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο Λ ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20* (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax         η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi              η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin          το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  





 

Κi              το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi              το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ   

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λi . 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και υπηρεσίας.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 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)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες.  





 

 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα 
από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής 
απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της.(άρθρο 37 παρ. 4 Ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
 
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α)  έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των 
κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του 
ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4.Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα 
στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων 
σε αυτόν (άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 





 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 
σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων 
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
 
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και 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. 
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 
PDF.  
 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 
φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY : 
 
 

…………………………………………. 
 

«AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «………………….» 

( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά 
έγγραφα) 





 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο (άρθρο 
13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες) 
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε 
κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική 
θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική 
Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)).  
Απαλλάσσονται επίσης από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν 
ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από 
τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του 
ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την 
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης 
προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την 
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 





 

υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   
 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 
PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 
2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 
PDF. 
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος 
PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί 
Όροι-Απαιτήσεις –Πίνακες Συμμόρφωσης” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf .  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 
ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.  
 
Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν τους πίνακες  συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος ΙII θα το υπογράψουν ψηφιακά και θα το επισυνάψουν σε μορφή pdf 
μαζί με την τεχνική τους προσφορά. 
 
 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών. 

Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί 
ποινή απορρίψεως στον ( υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο  υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό  μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο   pdf .    
Συμπληρωματικά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική 
προσφορά” ψηφιακά υπογεγραμμένο και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]  
 
Α. Τιμές 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ και αφορά στο σύνολο των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται  
από την Αναθέτουσα Αρχή.    





 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 180 ημερών  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική  
H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, και την εγγύηση 
συμμετοχής, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας (άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16)  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, 
εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης 
ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 , 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 





 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση 
που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4.  περί κριτηρίων 
επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
 
 
 





 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 
Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ως 
εξής : 
I Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την Παρασκευή 21/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  

II Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή 
(άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων. 
 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση,εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα 
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση 
ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα  
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης 
προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης 
συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   





 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται 
το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται 
σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους  
 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα 
σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω 
απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές 
κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη 
εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.   
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερώναπό την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν 
τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 
και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 





 

 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην 
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  
 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση. 
 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το 
ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα 
του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον 
πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης 
προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης  
 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που 
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
δεν επιτρέπεται ή άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφηςειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
 
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα 
με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 





 

 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή 
(ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως 
άνω παραγράφου 2.4.2.5. (άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες) 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 
διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, 
για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί 
να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και 
όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν 





 

ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης 
της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016) 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παρ. 3.1.2.) και τη 
διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 
 
Διευκρινίσεις:  
1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2690/1999 (Α` 45) και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 4727/2020 (Α` 184), ως 
εξής :  
  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων. 
  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες. 
  Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολής των δικαιολογητικών (παρ.13 άρθρου 80 
Ν.4412/2016) . 
  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν 
πρέπει να έχουν  ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.   
 
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
4. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του 
υποψήφιου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 
5. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.    
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1.Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των 
προσφερόντων και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών τους. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν 
μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 
παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης 
των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής (άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
 





 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης  
 
3.3.2.  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και 
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή 
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου 
εδαφίου στον ανάδοχο.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα με την ειδική πρόσκληση προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών 
λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει 
των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
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http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης 
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 
έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης 
του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση 
της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του 





 

ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από 
το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 
και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 
7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για 
τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα 
αρχή αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 
την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 





 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία 
άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής 
απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση 
της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως 
η ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της 
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ 
μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από 
μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του 
άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , 
σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής 
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 
άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά .  
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  
 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς 
και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης 
και σύναψης σύμβασης. 
 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:   
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να 
θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  





 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, περί χρόνου ισχύος 
προσφορών,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 





 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. παράγραφο 2.1.5. 
της παρούσας) και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύβασης.  
Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής 
εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 
σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από 
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης, οι όροι της συναφθείσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.  
 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 





 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. 
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και 
των υπεργολάβων του.  
 

4.3.3. Υποχρεώσεις Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

1. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.  
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους 
συνεργάτες του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 
15 ετών (άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας).  
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η εν λόγω μίσθωση θα  εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης, της σύμβασης και της προσφοράς του ή όπως αυτές θα 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
6.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα συνάψει 
με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο 
μπορεί με έγκριση του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 
 





 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον 
αφορά τη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπο του 
τελευταίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να 
τον αντικαταστήσει. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνιστική διαδικασία), μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α)  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  





 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ)  η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ)  ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 





 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κάτωθι τρόπο:  
1. Με την παραλαβή των παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4 από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταβληθεί το 30% της συμβατικής αξίας. 

2. Με την παραλαβή των παραδοτέων Π5, Π6, Π7 και Π8 από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταβληθεί το 30% της συμβατικής αξίας. 

3. Με την παραλαβή του παραδοτέου Π9 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, θα καταβληθεί το 20% της συμβατικής αξίας. 

4. Με την παραλαβή των παραδοτέων Π10, Π11, Π12, Τελική έκθεση και την Οριστική 

Παραλαβής του Έργου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στο 

τέλος του όγδοου μήνα, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της τιμής κατακύρωσης του 

έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (πλέον Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) .  
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% 
επί του καθαρού ποσού. 
 
 





 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

5.2.1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν  
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 Ν.4412/2017 περί διάρκειας σύμβασης 
παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία, που τεθεί με 
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
5.2.2 Κυρώσεις 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεωνη ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης ημερήσιας παροχής υπηρεσιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 

της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 





 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

δ) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και του εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών, ως 
κατωτέρω, οι ποινικές ρήτρες οι οποίες επιβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
5.2.3.    Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας 
παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα 
ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για τις περιόδους εγγύησης και 
συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης).  
 
Ορισμοί: 

• Λογισμικό/Εφαρμογές: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που 
παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των 
οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, 
εργαλεία ανάπτυξης. 

• Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία 
επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ 
επέκταση τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.  

• Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η 
οποία δεν επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω 
στοιχείου και κατ’ επέκταση τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος. 

• ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες 
ημέρες. 

• ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

• Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την 
αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή 
μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο 
χρόνος αυτός είναι: 

α) έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η 
ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  
β) έξι (6) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης 

• Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα 
από την αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, 
ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά 
σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι: 

α) οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της δυσλειτουργίας 
αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  
β) είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας 

 





 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το: 
0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 
 
για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι 
εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός 
ΚΩΚ. 
 
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το: 
0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 
για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι 
εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός 
ΚΩΚ. 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 
Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του 
Συστήματος (λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από 
αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 
Επιπρόσθετες ρήτρες  
Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για 
χρονική περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα 
ενός μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών:  
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της 
μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά 
τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης). 
 
Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 
Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας 
(PlannedOutages), τόσο κατά την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της 
ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 
Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται 
τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται κατάλληλα. 
Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 
Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά 
μεταξύ των δύο μερών. 
Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη 
ενότητα). 
Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη 
διακοπή δε θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 





 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` 
εφαρμογή των όρων της παρ. 5.2. (ΈΚΠΤΩΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ) καθώς και κατ` εφαρμογή 
των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί (άρθρο 205 Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ. 23 του 
άρθρου 43 Ν.4605/2019).  
 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε 
από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας 
αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 
αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 





 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1  Παρακολούθηση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.1.1  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής, αλλά και η 
παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του όλου έργου, θα διενεργηθεί από τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.   
 
Η Επιτροπή θα εισηγείται  στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται o απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του 

αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: α) είτε 

παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης ή παραδοτέων της σύμβασης και 

να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

 

Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή παραδοτέα με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220  του ν. 4412/2016.  

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 





 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας δεν επιστρέφονται  πριν 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και  τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης και λήγει με την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου των συνολικών 
υπηρεσιών. Τυχόν επιπλέον χρόνος λόγω επανυποβολής των επιμέρους παραδοτέων, σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες του Έργου, δεν 
προσαυξάνει τη συνολική διάρκεια του Έργου.  
 
6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει 

η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 

της παρούσας. 

 

6.3 Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών 
και προμήθεια ειδών δεν αναπροσαρμόζεται. 
 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 





 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

6.5 Λοιποί όροι 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 
 
6.5.1  Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Εμπιστευτικότητα 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί και συμμορφώνεται πλήρως με 
τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου και την κοινοτική νομοθεσία που αφορά στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τους όρους και τις αρχές 
της εμπιστευτικότητας.  
 
6.5.2  Σύγκρουση συμφερόντων 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει κάθε 
κατάσταση στην οποία τίθεται σε κίνδυνο η αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της 
Σύμβασης για λόγους που συνεπάγονται οικονομικό συμφέρον, πολιτική ή εθνική 
συνάφεια, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή οποιοδήποτε άλλο κοινό 
συμφέρον («σύγκρουση συμφερόντων»). 

Κάθε κατάσταση που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων 
κατά την εφαρμογή της Σύμβασης κοινοποιείται γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
καθυστέρηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος λαμβάνει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει 
ότι τα ληφθέντα μέτρα είναι κατάλληλα και ενδέχεται να απαιτήσει τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 
 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –     Οδηγίες Συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/16 
υποβάλλεται με την παρακάτω   διαδικασία  :  

1) Η αναθέτουσα αρχή :  

α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) στο διαδικτυακό 
τόπο : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el,  το πρότυπο 
eEEEΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. 

β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή  του αρχείων 
τύπου .xml  και pdf . 

γ) Το αρχείο που εξάγεται σε μορφή τύπου .xml   είναι για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας  eEEEΣ της ΕΕ  τη σχετική 
απάντησή τους και  δεν είναι αναγνώσιμο.  

Τα αρχεία αυτά συμπεριλαμβανομένου των υπόλοιπων εγγράφων αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ. 

2) O υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ,  να το αποθηκεύσει 
στον Η/Υ του και να μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el.   

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο .xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του Διαγωνισμού που «κατέβασε» 
από το ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται 
και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να 
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. 

γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει 
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης .pdf). διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, O SX 
ή Linux, τ ο e ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά 
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

ε)Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο 
φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά 
σε μορφή .xml. 
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3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του 
αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το 
δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται και τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον ιστότοπο:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb9
0ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%
3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.   

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι επίσημη δημόσια αρχή και η κεντρική 
δομή διαχείρισης για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και δράσεων προς όφελος του πολίτη.  
Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τον εποπτεύει το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Υπηρεσία μετονομάστηκε από ΟΑΕΔ 
σε Δ.ΥΠ.Α. με τις διατάξεις του Ν.4921/2022. 

Η ΔΥΠΑ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα 
για την καταπολέμηση της ανεργίας.  Οι κυριότερες δράσεις της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται 
στην στήριξη και ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσα από την προώθηση της 
απασχόλησης, την ασφάλιση της ανεργίας, την κοινωνική προστασία της μητρότητας και 
της οικογένειας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και σε άλλες δράσεις 
κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση της διαβίωσης του εργατικού 
δυναμικού. 

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Υπηρεσία κατάφερε με ευελιξία και γρήγορα 
αντανακλαστικά να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν, υλοποιώντας με ταχύτητα έκτακτα μέτρα, ενεργοποιώντας νέα 
προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και 
εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α να γίνουν 
πιο προσβάσιμες, πιο γρήγορες και πιο ποιοτικές. 

Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στοχεύουν στην ανάσχεση της ανεργίας, στην 
προώθηση της απασχόλησης και στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων 
και εργαζομένων. 

Εδώ εντάσσονται πολιτικές όπως: 

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών 
Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών 
Πρωτοβουλιών) 

• Προώθηση της Απασχόλησης, με προγράμματα μείωσης α) του μισθολογικού 
κόστους εργασίας, β) του μη μισθολογικού κόστους εργασίας μέσω της 
επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην 
εργασία, με έμφαση στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, 
καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες 

• Συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα 
απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ 

• Προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με παράλληλο 
στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης 

• Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας με την υποστήριξη εργασιακών 
συμβούλων αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Υπηρεσίας. 

• Δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 





 

Παράλληλα, στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης εντάσσονται και οι δράσεις που 
στοχεύουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας του Εργατικού Δυναμικού μέσα από την 
απόκτηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.  Στο πλαίσιο αυτό η ΔΥΠΑ 
δραστηριοποιείται στους τομείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα αρχικής και μεταλυκειακής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω των εκπαιδευτικών της δομών. 

Μάλιστα από το 1952 εφαρμόζει το Δυικό σύστημα Μαθητείας (θεωρητική και 
εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, παράλληλα με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις). Στόχος και εδώ είναι η ανάσχεση της ανεργίας και η προώθηση της 
απασχόλησης μέσα από τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Οι Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης αναφέρονται σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας 
μέσω επιδομάτων, καθώς επίσης και σε παροχές κοινωνικής προστασίας (επιδόματα 
μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών κ.α.).  

Εδώ εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των επιδομάτων όπως το επίδομα τακτικής 
ανεργίας, το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, το οικογενειακό επίδομα, οι παροχές 
μητρότητας κ.α. 

Επίσης, στο πλαίσιο παθητικών πολιτικών εντάσσονται και η λειτουργία των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων και διαχείριση υποχρεώσεων 
και εκκρεμοτήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής 
Εστίας (Ν.4144/2013) 

Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ διακρίνονται στην Κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση) και στις οκτώ (8) 

Περιφερειακές Διευθύνσεις, που επιβλέπουν και συντονίζουν το έργο του Οργανισμού.  Οι 

κατά τόπους δομές είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του έργου.  Πρόκειται για το δίκτυο 

των εκατό εννιά (119) Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τις 

εκπαιδευτικές μονάδες (51) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας,30 Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), 6 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων 

(Κ.Ε.Κ), 2 Σχολές ΚΕΚ – ΑΜΕΑ, 96 Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και 

Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ)και 26 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που περιήλθαν στην αρμοδιότητα 

της ΔΥΠΑ μετά την κατάργηση του τέως ΟΕΕ).  

 

1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η ΔΥΠΑ διαθέτει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη γραφεία συναντήσεων ενδιαφερόμενων με 
στελέχη της.  

Λόγω έλλειψης υποδομών αιθουσών δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης εξειδικευμένου 
χώρου και ραντεβού συναντήσεων .  

1.3. Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα οφέλη του έργου 

Η δράση αφορά στον εξοπλισμό των υποδομών της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό την 
αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης εξειδικευμένου χώρου συναντήσεων στις 
Δημόσιες Υπηρεσίες και την βελτίωση του χώρου εργασίας του δημοσίου τομέα. 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μια μοντέρνας υποδομής τηλεδιασκέψεων μεταξύ 
πολιτών και στελεχών της  ΔΥΠΑ. Από την πλευρά των πολιτών οι τηλεδιασκέψεις θα 
γίνονται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-αίθουσα 
(video-booth) αποτελούμενη από εξελιγμένη συσκευή – οθόνη τηλεδιασκέψεων, 





 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μαζί με τις αντίστοιχες βοηθητικές συσκευές. Ο υπάλληλος της 
ΔΗΠΑ θα μπορεί να συμμετέχει στη τηλεδιάσκεψη από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
εργασίας του. 

Η εξοπλισμένη αίθουσα συναντήσεων αποτελεί έναν συμπαγή, ιδιωτικό χώρο εργασίας, 
κατάλληλο για συναντήσεις δύο έως τεσσάρων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας 
αυτόνομος, ασφαλής και ηχομονωμένος θάλαμος κατασκευασμένος για να εξυπηρετεί 
συνεντεύξεις, συσκέψεις και σύντομες, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ συναδέλφων.  

Ορισμένα από τα οφέλη που παρέχει η λύση αυτή είναι τα εξής: 

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα στις συναντήσεις 

• Ιδιωτικότητα 

• Εξοικονόμηση χώρου και μείωση κόστους 

• Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων χώρων 

1.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου θεωρούνται οι ακόλουθοι: 

2 Η υλοποίηση των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης στα κτήρια της 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

3 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικούπροκειμένουνααξιοποιηθούνοιτηλεπικοινωνιακέςυποδομέςκαι νέος 
τρόπος συναντήσεων 

4 Έγκαιρη και πλήρης υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών εκπαίδευσης των 
διαχειριστών από πλευράς αναθέτουσας αρχής ή/και Κυρίου του Έργου ώστε να είναι 
σε θέση να διαχειρίζονται τις υποδομές μετά το πέρας του Έργου 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

2.1. Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Η ΔΥΠΑ θα προβεί στην εγκατάσταση δύο (2) σύγχρονων εξοπλισμένων αιθουσών 
συναντήσεων, εφαρμόζοντας μια νέα, τεχνολογικά ανεπτυγμένη λύση.  

Οι αίθουσες θα συνδυάζουν εμβληματικό, μινιμαλιστικό αλλά και πρακτικό σχεδιασμό και 
θα είναι εύκολες στην εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και έτοιμες για άμεση χρήση από 
το κοινό. Θα παρέχουν μια προστατευμένη επιφάνεια από υλικά που θα εξασφαλίζουν την 
ηχομόνωση του θαλάμου. Επίσης, θα διαθέτουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού 
για την σταθερή εισροή καθαρού αέρα στην αίθουσα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
συναντήσεων μεγάλης διάρκειας, καθώς και άλλα εξελιγμένα συστήματα τα οποία θα 
διατηρούν τον αέρα της αίθουσας καθαρό από μικροοργανισμούς, σκόνη και οσμές. Τέλος, 
θα δύνανται να εξοπλιστούν με καθίσματα και τραπέζι πολλαπλών χρήσεων και θα 
παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής τους. 

Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο του Έργου οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν: 

1. Μελέτη Εφαρμογής  

2. την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου 
εξοπλισμού και λογισμικού, για την υλοποίηση της λύσης. Η 





 

λειτουργικότηταπουθαπρέπεινακαλύπτουνταενλόγωσυστήματα,περιγράφεταιστιςπ
αραγράφους 2.2, 2.3, 2.4 της παρούσας και στους Πίνακες Α- Ε του Παραρτήματος 
ΙIΙ. 

Πλέον των ανωτέρω ο Ανάδοχος να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης των δύο αιθουσών (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη),ΕπιπλέονοιυποψήφιοιΑνάδοχοιθαπροσφέρουνκαιθαεγκαταστήσουν
καιοποιοδήποτεεπιπλέον εξοπλισμό απαιτηθεί, έστω και αν αυτός δεν αναφέρεται 
ρητά στην παρούσα, για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του συνόλου των 
υπηρεσιών που παρέχονται από το Έργο. 

4. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 3c και του Πίνακα Fτου 
Παραρτήματος IΙΙ 

5. ΥπηρεσίεςΑποκατάστασηςβλαβώνσύμφωναμεταζητούμεναστην3d, e και του 
Πίνακα G Παραρτήματος ΙIΙ 

 

2.2. Απαιτήσεις διαμόρφωσης Αιθουσών 

Οι αίθουσες θα συνδυάζουν εμβληματικό, μινιμαλιστικό αλλά και πρακτικό σχεδιασμό και 
θα είναι εύκολες στην εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και έτοιμες για άμεση χρήση από 
το κοινό. Θα παρέχουν μια προστατευμένη επιφάνεια από υλικά που θα εξασφαλίζουν την 
ηχομόνωση του θαλάμου. Επίσης, θα διαθέτουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού 
για την σταθερή εισροή καθαρού αέρα στην αίθουσα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
συναντήσεων μεγάλης διάρκειας, καθώς και άλλα εξελιγμένα συστήματα τα οποία θα 
διατηρούν τον αέρα της αίθουσας καθαρό από μικροοργανισμούς, σκόνη και οσμές. Τέλος, 
θα δύνανται να εξοπλιστούν με καθίσματα και τραπέζι πολλαπλών χρήσεων και θα 
παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής τους 

 

Οι αίθουσες θα αποτελούνται από γυάλινη πόρτα και γυάλινο περίβλημα ενισχυμένο με 
ηχομονωτικό υλικό, καθώς και από συμπαγείς τοίχους από ηχοαπορροφητικό υλικό. Η 
οροφή και το πάτωμα θα αποτελούνται επίσης από ηχοαπορροφητικό υλικό.  

Ο κάθε θάλαμος θα διαθέτει ηλεκτρικές πρίζες και θύρες USB για φόρτιση των ηλεκτρικών 
συσκευών του κοινού, καθώς και σύνδεση LAN για την διευκόλυνση των αναγκών 





 

εργασίας εντός του θαλάμου. Ακόμη, θα διαθέτει αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης και LED 
φωτισμό.  

Ο εξαερισμός θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα μέσω πίνακα 
ελέγχου, ενώ ο LED φωτισμός θα ενεργοποιείται αυτόματα μέσω του αισθητήρα κίνησης. 
Ο θάλαμος θα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο βασικός εξοπλισμός του θαλάμου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Έως και 2 ηλεκτρικές πρίζες 

2. Έως και 2 θύρες USB 

3. Αισθητήρα κίνησης 

4. LED φωτισμός 

5. Εξαερισμός 

6. Καθίσματα 

7. Τραπέζι πολλαπλών χρήσεων 

2.3. Εξοπλισμός υποδομής τηλεδιασκέψεων 

1. Εξοπλισμός  

Η κάθε αίθουσα (video-booth) θα διαθέτει: 

1. εξελιγμένο σύστημα   επιτραπέζιου διαδραστικού πίνακα - τηλεδιάσκεψης– που θα 
αποτελείται από: 

(a) οθόνη τηλεδιασκέψεων 

(b) σύστημα ήχου  

(c) ηλεκτρονικό Υπολογιστή μαζί με τις αντίστοιχες βοηθητικές συσκευές.  

(d) Εξελιγμένη Κάμερα 

Ο υπάλληλος του Οργανισμού θα μπορεί να συμμετέχει στη τηλεδιάσκεψη από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή της εργασίας του.  

Τον εξοπλισμό ολοκληρώνουν: 

(a) Αισθητήρα θερμοκρασίας / υγρασίας 
(b) ΣυσκευήΠροστασίας & Συνδεσιμότητας 

Λειτουργικότητα τηλεδιάσκεψης 

Για την ενεργοποίηση της τηλεδιάσκεψης ο πολίτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το αριθμό 
κινητού του ή το email του σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασης που έλαβε κατά την 
οριστικοποίηση του ραντεβού της τηλεδιάσκεψης. Με την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων 
του PIN και του κινητού ή του email θα ενεργοποιείται αυτόματα ο σύνδεσμος έναρξης της 
τηλεδιάσκεψης (δυνατότητα One Button to Push – OBTP) 

Το λογισμικό των τηλεδιασκέψεων θα υποστηρίζει εκτός των videο-κλήσεων την 
δυνατότητα desktop-sharing από τον υπάλληλο προς τον πολίτη. 

 

2. Εφαρμογές 

i) Διαχειριστική εφαρμογή (web) του Οργανισμού.  





 

Μέσω της εφαρμογής ο οργανισμός θα μπορεί να ορίζει : 

(a) υπαλλήλους 
(b) προγράμματα και ωράρια διαθεσιμότητας-λειτουργίας της υπηρεσίας 

(c) θεματικές κατηγορίες – θέμα(τα) της τηλεδιάσκεψης 

(d) διαθέσιμους χώρους που θα γίνονται οι τηλεδιασκέψεις 

(e) ταυτότητα και άλλα χαρακτηριστικά για κάθε booth 

(f) στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του συστήματος 

(g) αναφορές χρήσης του συστήματος 

Επιπλέονοκάθευπάλληλοςθαέχειπρόσβασηστοημερολόγιοτηλεδιασκέψεώντου. 

ii) Εφαρμογή για τους πολίτες (web) 

Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες  να μπορούν, αφού εγγραφούν ως χρήστες της 
πλατφόρμας, να κλείνουν ή να τροποποιούν ραντεβού με τους υπάλληλους του 
Οργανισμού. Στην εφαρμογή θα παρουσιάζονται οι θεματικές κατηγορίες, οι 
διαθεσιμότητες των αρμόδιων υπαλλήλων και οι διαθεσιμότητες των αιθουσών και των 
επιμέρους συσκευών (booths). Με την οριστικοποίηση της ημερομηνίας και της αίθουσας 
θα αποστέλλεται στον πολίτη κωδικός πρόσβασης (access pin) με SMS και EMAIL στα 
στοιχεία που αυτός θα έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο σύστημα. Ο κωδικός 
πρόσβασης θα είναι απαραίτητος για να ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη και θα αφορά μόνο την 
συσκευή τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί και μόνο για την 
συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης θα μπορεί να 
τροποποιεί ή να ακυρώνει το ραντεβού. Η διαδικασία ακύρωσης θα μπορεί να ξεκινήσει 
και από τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης του φορέα, σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών όπως 
για παράδειγμα, ασθένεια, έκτακτα ή άδεια του εκπροσώπου. Ο πολίτης θα   λαμβάνει   
μήνυμα   υπενθύμισης   με   SMS   και   EMAIL   πριν   από   την προγραμματισμένη 
τηλεδιάσκεψη. Επίσης, ο πολίτης θα μπορεί να αποθηκεύει αρχείο τύπου .ics ώστε να 
μπορεί να ενημερώνει προσωπικά του ημερολόγια. 

 

3. Υπηρεσίες 

a) Μελέτη Εφαρμογής 

Οι βασικές εργασίες της φάσης ακολουθούν: 

(1) Επισκέψεις στα κτήρια Αθήνας-Θεσσαλονίκης με στόχο τη διαμόρφωση των 
ανωτέρω αιθουσών 

(2) Την επικαιροποίηση του εξοπλισμού 

(3) Την οριστικοποίηση των προδιαγραφών του λογισμικού  

b) Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού και Διαμόρφωσης 
Αιθουσών 

Οι Ανάδοχοι φέρουν την ευθύνη της εγκατάστασης του εξοπλισμού και του 

λογισμικού των συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσουν για: 

o Την Προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στους απαιτούμενους 
χώρους 





 

o την ασφαλή εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και του 
απαιτούμενου λογισμικού των συστημάτων 

o τη κατάλληλη υλοποίηση και διαμόρφωση των δύο αιθουσών 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό με ότι αυτός χρειάζεται ώστε μέσω 
της διασύνδεσης του κτιρίου με το διαδίκτυο. 

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός 
του, φέρει μέχρι και την οριστική παραλαβή αυτού ο Ανάδοχος. 

c) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης–μεταφοράς 
τεχνογνωσίας  στα στελέχη που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, με στόχο 
αφενός την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ασύρματων δικτύων 
και τις παρεχόμενες μέσα από αυτά υπηρεσίες και αφετέρου τη δυνατότητα 
γιαπλήρηδιαχείρισηκαιαξιοποίησητουδικτύουαπόστελέχητουφορέαμετάτηλήξητο
υέργου.Οιυπηρεσίες αυτές, οι οποίες θα παρασχεθούν κατά τη Φάση 1 και Φάση 
3 του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα, θα περιλαμβάνουν: 

- Οριστικοποιημένο οδηγό εκπαίδευσης (σεμιναριακού τύπου και στο 
περιβάλλον εργασίας) ο 
οποίοςθαπεριλαμβάνειτηΜεθοδολογικήπροσέγγιση,τηνοργάνωσηκαιπροετοι
μασίαεκπαίδευσης 

- Δημιουργίαεκπαιδευτικούκαιεποπτικούυλικούεκπαίδευσης,μεβάσητιςανάγκες
καιτηνετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να αξιοποιήσουν το σύστημα, και 
τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση. 

- ΕκπαίδευσηστελεχώντουΦορέαμεβάσητονρόλοτουςστοΈργοτόσοκατάτηδιά
ρκειατηςυλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη επιχειρησιακή του 
αξιοποίηση μετά την οριστική παραλαβή αυτού. 

- Αξιολόγησητηςδιαδικασίαςκαιτωναποτελεσμάτωνεκπαίδευσηςκαιεισηγητικάμ
έτραγιαμεγιστοποίησητης επιχειρησιακής αξιοποίησης του  συστήματος 

ΗεκπαίδευσηθαγίνειαπότοπροσωπικότουΑναδόχουσεχώροτουΦορέα.Ταπρογρ
άμματαεκπαίδευσης θα καθοριστούν σε σχέση με το γνωστικό υπόβαθρο και τον 
ρόλο των διαφόρων κατηγοριών χρηστών. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και θα 
παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό για κάθε άξονα εκπαίδευσης. Επιπλέον το  Υλικό 
εκπαίδευσης θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλαμβάνει κατά περίπτωση εκπαίδευση στις 
παρακάτω κατ’ ελάχιστον θεματικές ενότητες: 

o Παρακολούθηση λειτουργίας του Συστήματος. 

o Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του έργου. 

o Διαχείρισηκαιυποστήριξηλειτουργίαςτωνλογισμικώνπαρακολούθησης
καιδιαχείρισηςδικτύουκαιχρηστών. 

 
Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει 
αναλυτικό πρόγραμμα για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, με 





 

περαιτέρω εξειδίκευση των θεματικών ενοτήτων ανά κατηγορία εκπαιδευόμενων, 
τον προσφερόμενο χρόνο εκπαίδευσης ανά κατηγορία κλπ. 

d) Υπηρεσίες Εγγύησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης για το σύνολο των λύσεων 

λογισμικού που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του έργου για διάστημα είκοσι τεσσάρων  (24) 

μηνών.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται υπό συγκεκριμένο εγγυημένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών 

(SLA), όπως ορίζεται κατωτέρω και περιλαμβάνουν: 

1. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που 

απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι 

προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.  

2. Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου να έχει όλα τα απαραίτητα 

καινούργια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων προκειμένου 

να τηρούνται οι χρόνοι διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη 

παράγραφο. 

e) Υπηρεσίες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων   

Οι παρακάτω υπηρεσίες αφορούν στην επίλυση τυχόν σφαλμάτων που μπορεί να 
εντοπιστούν κατά τη λειτουργία των συστημάτων: 

Κρισιμότητα 
Σφάλματος 

Μέθοδος 
επικοινωνίας 

Χρονικό διάστημα 
πρώτης απόκρισης 

Χρονικό 
διάστημα 
επίλυσης 

Κανονική (δεν 
επηρεάζεται σημαντικά 
η λειτουργία του 
συστήματος) 

Email 
Εντός της ίδιας 

εργάσιμης ( 09 – 17.00) 
Εντός 2-3 
εργάσιμων 

Υψηλή (επηρεάζεται 
σημαντικά ή έχει 
διακοπεί η λειτουργία 
του συστήματος (ειδικά 
της εκτύπωσης) 

Email - 
Τηλέφωνο 

Εντός 1-2 ωρών Εντός 24 ωρών 

3. ΦΑΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

3.1 Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και νοείται το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου σύμφωνα με τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό που παρατίθεται στη 
συνέχεια.  

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 
την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του 





 

τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την λήξη της σύμβασης και την έναρξη της διαδικασίας 
για την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

Φάση Τίτλος Φάσης 
Διάρκεια 

υλοποίησης 
(ΜΗΝΕΣ) 

Προϋπόθεση έναρξης 

ΦΑΣΗ 
1 

Μελέτη 
Εφαρμογής -
Ανάλυση 
Απαιτήσεων  

1 Υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 
2 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού 

4 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 1 

ΦΑΣΗ 
3 

Πιλοτική 
λειτουργία 

2 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 2 

ΦΑΣΗ 
4 

Εκπαίδευση 1 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 3 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης της Σύμβασης. 

Φάση/Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 

Φάση 1                 

Φάση 2                 

Φάση 3                 

Φάση 4                 

 

 

3.2 Φάσεις – Παραδοτέα 

Η γενική μέθοδος υλοποίησης του Έργου χωρίζεται στις εξής Φάσεις: 

Φάση Φ1: Μελέτη Εφαρμογής 

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το πλάνο υλοποίησης του έργου, θα 
προσδιορίσει ακριβώς τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει και τις εργασίες που θα 
εκτελέσει ανά κτίριο και θα παρέχει το οριστικό BOM του έργου. 

Η Φάση 1 θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Οι ενέργειες του 
Αναδόχου κατά τη Φάση 1 θα έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός 





 

από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση της Φάσης 1 σηματοδοτείται με την 
παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης από την ΕΠΠΕ. 

Η Φάση 1 αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει: 

• Το Πλάνο Υλοποίησης Έργου 

• Ανάλυση Απαιτήσεων  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 1 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π1. Πλάνο Υλοποίησης 
Έργου 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου, και προσδιορισμό (καταγραφή 

προδιαγραφών) της απαραίτητης υλικοτεχνικής 

υποδομής που θα απαιτηθούν, θα προσφερθούν και θα 

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο. 

Π2. Μελέτη Εφαρμογής - 
Ανάλυση Απαιτήσεων 

Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων 

- Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης 

- Σενάρια ελέγχων αποδοχής με κοινό πρότυπο (να 
προταθεί από τον Ανάδοχο) για όλους τους ελέγχους  

Π3. Οριστικό τεύχος 
εξοπλισμού 

Οριστικό πίνακα εξοπλισμού ανά αίθουσα και περιγραφή 

εργασιών διαμόρφωσης για κάθε μία.  

Π4. Σχέδιο εκπαίδευσης 

αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης, θα περιλαμβάνει τα 
εξής: 

• το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων 

• την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο 
διαχείρισής της 

• τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και 
προετοιμασία εκπαίδευσης   

 

 

Φάση Φ2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

Στόχος της Φάσης 2 του έργου είναι η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου 
του απαιτούμενου εξοπλισμού του έργου.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 2 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π5. Εγκατεστημένος 
εξοπλισμός ανά κτίριο  
σε λειτουργική 
ετοιμότητα 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός (σύμφωνα με το Πλάνο 
Υλοποίησης Έργου) σε πλήρη λειτουργικότητα. 





 

Π6. Παράδοση Αιθουσών 
σε λειτουργική 
ετοιμότητα 

Πλήρης λειτουργική ετοιμότητα των αιθουσών. Θα έχει 
πραγματοποιηθεί η διασύνδεση με το δίκτυο.  

Π7. Αποτελέσματα 
ελέγχων συστήματος 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μελέτης Εφαρμογής. 

Π8. Εγχειρίδια 
τεκμηρίωσης του 
συστήματος (αρχική 
έκδοση) 

Για κάθε εφαρμογή θα παρασχεθούν στην ελληνική 
γλώσσα: 

• Λεπτομερή εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών 
(usermanuals)  

• Λεπτομερή εγχειρίδια διαχείρισης και λειτουργίας 
(administration&operationmanuals) 

• Λεπτομερή τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος 
(system manuals)  

 

Φάση Φ4: Εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της Φάσης 4, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Παρ. Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 4 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π10. Υλικό 
Εκπαίδευσης και 
Τεκμηρίωσης 

Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 
εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των 

Φάση Φ3: Πιλοτική Λειτουργία 

Η Φάση 3 περιλαμβάνει την πιλοτική λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που έχει 
εγκατασταθεί.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 3 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π9. Πιλοτική Λειτουργία 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

1. Δοκιμές πρόσβασης στο internet σε κάθε κτίριο 
2. Δοκιμές κάλυψης σε κάθε κτίριο 
3. Δοκιμές  της πλήρους λειτουργικότητας του ΚΔΔ 

Θα παραδοθούν: 

• επικαιροποιημένη λίστα υλικών και εργασιών ανά 
κτίριο 

• Αναφορά αποτελεσμάτων ελέγχων και ενεργειών 
αντιμετώπισής τους 





 

στελεχών του Φορέα να αξιοποιήσουν το σύστημα, και τον 
προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση. 

Π11. Διεξαγωγή 
Σεμιναρίων 
εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 
περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε 
στελέχους στα πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης 
επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος (στελέχη 
Φορέα, διαχειριστές). 

Παρουσιολόγια εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 

Π12. Αναφορά 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
εκπαίδευσης 

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εισηγητικών μέτρων 
για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του 
Συστήματος 

 

 

Χρόνος Υποβολής και Διαδικασία Οριστικοποίησης Παραδοτέων 
 

Α/Α ΦΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

1 Φ1 Π1 Πλάνο Υλοποίησης 
Έργου 

Μ1 

2 Φ1 Π2 Μελέτη Εφαρμογής 
- Ανάλυση 
Απαιτήσεων 

Μ1 

3 Φ1 Π3 Οριστικό τεύχος 
επιμέτρησης 

Μ1 

4 Φ1 Π4 Σχέδιο εκπαίδευσης Μ1 

5 Φ2 Π5 Εγκατεστημένος 
εξοπλισμός ανά 
κτίριο  σε 
λειτουργική 
ετοιμότητα 

Μ5 

6 Φ2 Π6 Παράδοση ΚΔΔ σε 
λειτουργική 
ετοιμότητα 

Μ5 

7 Φ2 Π7 Αποτελέσματα 
ελέγχων 
συστήματος 

Μ5 





 

Α/Α ΦΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

8 Φ2 Π8 Εγχειρίδια 
τεκμηρίωσης του 
συστήματος  

Μ5 

9 Φ3 Π9 Πιλοτική Λειτουργία Μ7 

10 Φ4 Π10 Υλικό Εκπαίδευσης 
και Τεκμηρίωσης 

M7 

11 Φ4 Π11 Διεξαγωγή 
Σεμιναρίων 
εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

M8 

12 Φ4 Π12 Αναφορά 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
εκπαίδευσης 

Μ8 

 

 

Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ)  

Ως ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με έναρξη την οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Εγγύησης για 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την οριστική Παραλαβή του Έργου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος έχει περιλάβει στην Προσφορά του Περίοδο 
Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο 
των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό μηνών. 

 

Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης για το σύνολο των λύσεων 

υλικού και λογισμικού ασφάλειας που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του έργου για διάστημα 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται υπό συγκεκριμένο εγγυημένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών 

(SLA), όπως ορίζεται κατωτέρω και περιλαμβάνουν: 

1. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Αφορά τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένων 

των ανταλλακτικών) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) που 





 

προσφέρθηκε προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία 

του μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.  

2. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών παραμετροποίησης ή διαμόρφωσης συστημάτων 

υλικού και λογισμικού που προσφέρθηκαν. Αφορά τις εργασίες που απαιτείται να 

εκτελεστούν στο λογισμικό ή στους οδηγούς προκειμένου να αποκατασταθούν οι 

προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος 

δυσλειτουργίας.  

3. Αναβάθμιση λογισμικού συστημάτων. Περιλαμβάνει: 

α) παράδοση – εγκατάσταση διορθωτικών (patches/ fixes) ή βελτιωτικών εκδόσεων 

(updates) λογισμικού, ή νέων εκδόσεων (minor releases) λογισμικού συστημάτων ή 

οδηγών - λογισμικών διαχείρισης συσκευών, όπου αυτή δε γίνεται αυτόματα.  

β) Ειδικά, για major releases συστημάτων λογισμικού, η απαίτηση ανά σύστημα είναι για 

μία (1) το πολύ νέα έκδοση ανά έτος, υπό την έγκριση της ΔΥΠΑ. Ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ενημερώσει τον Φορέα για την ύπαρξη νέων εκδόσεων σε διάστημα το 

πολύ τριών (3) μηνών από την ανακοίνωσή τους από τον κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση 

πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

• περιγραφή των χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης 

• περιγραφή των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 

• τεκμηριωμένη εκτίμηση καταλληλόλητας στο περιβάλλον  

Η εγκατάσταση νέων εκδόσεων πρέπει να περιλαμβάνει και τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις ώστε να λειτουργεί το σύστημα ασφάλειας στο σύνολό του και όχι μερικώς. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στη νέα έκδοση με 

τρόπο ασφαλή, εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές του κατασκευαστή. 

Ο ανάδοχος επίσης θα πρέπει να έχει ελέγξει ότι τηρούνται έγκυρα αντίγραφα ασφαλείας 

και να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα rollback σε περίπτωση αστοχίας στην αναβάθμιση 

λογισμικού. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση της έκδοσης κάποιου συστήματος 

ή κάποιων υποσυστημάτων αυτού, πρέπει να έχει εκ των προτέρων ελεγχθεί ως προς την 

απόλυτη συμβατότητά της με customized configuration που έχει υλοποιηθεί από τον 

Ανάδοχο για τις ανάγκες του Φορέα στα πλαίσια του έργου. 

Εφόσον ο Φορέας αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και 

το γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος – μετά από προηγούμενη σχετική 

συνεννόηση με τον Φορέα – είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από 

την απόφαση του Φορέα, να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του 

λογισμικού Της εγκατάστασης αυτής θα πρέπει να ακολουθήσουν ενδελεχείς δοκιμές στο 

σύνολο των δυσλειτουργούντων συστημάτων. 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

A) Σύστημα επιτραπέζιου διαδραστικού πίνακα  

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 All-in-one οθόνη 24 ιντσών με 
δυνατότητες για: 
1. Ασύρματο διαμοιρασμό 
παρουσιάσεων 
2. Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις 
( conferancing) 
3. Χρήση ώς πίνακα 
(whiteboarding) 

NAI 

  

2 Να συνεργάζεται πλήρως με 
προσφερόμενη εφαρμογή 
διαχείρισης video κλήσεων για 
εγγραφή (registration)/callcontrol. 
Να προσφερθούν οι απαραίτητες 
άδειες. 

NAI 

  

3 Να υποστηρίζει H.263, H.264 
videostandards 

NAI 
  

 Κάμερα       

4 Να διαθέτει υψηλής ευκρίνειας 
κάμερα 8MP και κατ ελάχιστο 30 fps 
για υψηλής ποιότητας 
τηλεδιασκέψεις. 

NAI 

  

5 Υποστήριξη τουλάχιστον 64° 
οριζόντιο & 50° κάθετο fieldofview 

NAI 
  

6 Να διαθέτει Automatic tilt 
adjustment 

NAI 
  

 Ήχος       

7 Να υποστηρίζει audio input από 
HDMI, USB, Bluetooth  ΝΑΙ   

8 Υποστήριξη αυτόματης μείωσης 
θορύβου (noisereduction) 

NAI 
  

9 Ενεργητικός συγχρονισμός ομιλίας-
εικόνας (lipsync) 

NAI 
  

10 Υποστήριξη Automatic Gain Control 
(AGC) 

NAI 
  

11 Υποστήριξη G.711, G.722, G.722.1, 
G.729, AAC-LD, and Opus 

NAI 
  





 

 Οθόνη       

12 Να διαθέτει 24-inchLCD οθόνη NAI   

13 Να διαθέτει τουλάχιστον 
1080presolution (16:9)  

NAI 
  

14 Να διαθέτει εκειδικευμένο στυλό για 
υψηλης ευκρίνειας whiteboarding 
(Whiteboardingpen) 

NAI 
  

15 Να υποστηρίζει contrast 1000:1 NAI   

 Θύρες εισόδου/εξόδου       

16 Ο προσφερόμενο τερματικό θα 
πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 
μια (1) έξοδο HDMI 

ΝΑΙ 
  

17 Η έξοδος HDMI να υποστηρίζει 
ανάλυση 1920x1080p60  

ΝΑΙ 
  

 Γενικά Χαρακτηριστικά       

18 Να διαθέτει Ethernet (RJ-45) 
100/1000 Mbps  για σύνδεση στο 
δίκτυο 

ΝΑΙ 
  

19 Να υποστηρίζει Wi-Fi 
802.11a/b/g/n; 802.11ac (2.4 and 5 
GHz)  

ΝΑΙ 
  

20 Να προσφερθεί η βάση στήριξης για 
επιτραπέζια στηριξη 

NAI 
  

21 Ελάχιστη Θερμοκρασία λειτουργίας 
≥ 0°C 

ΝΑΙ 
  

22 Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας ≤ 
35°C 

ΝΑΙ 
  

23 Υγρασία 20% εως 90% NAI   

24 Συμμόρφωση κατά FCC CFR 47 
Part 15B (EMC) – Class A 

NAI 
  

 Εγγύηση και υποστήριξη       

25 Το προσφερόμενο σύστημα 
(μοντέλο) θα πρέπει να βρίσκεται σε 
παραγωγή από τον κατασκευαστή 
την χρονική στιγμή υποβολής της 
προσφοράς και δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 
του ή κατάσταση EndOfLife. 

ΝΑΙ   





 

26 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι 
καινούργιος και αμεταχείριστος και 
η προμήθειά του γίνεται από 
επίσημο και εξουσιοδοτημένο 
κανάλι του κατασκευαστή.   

ΝΑΙ   

 Άδειες χρήσης    

27 Να προσφερθούν οι κατάλληλες 
άδειες χρήσης για 3 χρόνια 

   

 

 

B) Σύστημα  τηλεδιάσκεψης 

A/A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ       

1.1 

Θα πρέπει να προσφερθούν άδειες 
λογισμικού για την πλήρη κάλυψη των 
χρηστών του οργανισμού για χρονικη 
διάρκεια 3 ετών 

ΝΑΙ     

1.2 
Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την 
συμμετοχή τερματικών σημείων 
(videoendpoints) στις εικονοδιασκέψεις. 

NAI     

1.3 
H κάθε ψηφιακή αίθουσα θα πρέπει να 
μπορεί να έχει έως και 1000 
συμμετέχοντες, 

NAI     

1.4 
Θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διασύνδεσης εως και 200 
video τερματικών σε κάθε τηλεδιάσκεψη 

NAI     

1.5 
Nα υποστηρίζει την συμμετοχή χρηστών 
με διαφορετικές πλατφόρμες (Windows, 
Mac, Linux). 

NAI     

1.6 
Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 
μέσω smartphone (iOS/Android) 

NAI     

1.7 
Να υποστηρίζει την είσοδο των 
συμμετεχόντων μεσω σταθερού 
τηλεφώνου με χρέωση αστικής κλήσης 

NAI     

1.8 

Να υπάρχει η δυνατότητα για 
BreakoutRooms (διαχωρισμός μιας 
τηλεδιάσκεψης σε υποδωμάτια τα οποία 
τρέχουν παράλληλα κατά τη διάρκεια 
αυτής). 

NAI     

1.9 
Δυνατότητα αίτησης «raisehand» του 
συμμετέχοντα για να πάρει το λόγο  

NAI     





 

1.10 

Να υποστηρίζεται η δυνατότητα live 
streaming μεταδωσης σε πλατφόρμες 
όπως Youtube,  FacebookLive, Twitter , 
Vbrick 

NAI     

1.11 

Να είναι επεκτάσιμο και αξιόπιστο. Να 
αναπτυχθεί ο τρόπος και η τεχνολογία 
με τα οποία εξασφαλίζονται η 
επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία των 
τηλεδιασκέψεων. 

NAI     

1.12 
Να παρέχει ασφάλεια και 
κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων 
των χρηστών ανεξαιρέτως. 

NAI     

2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ       

2.1 Να υποστηρίζεται TLS 1.2 ΝΑΙ     

2.2 Να υποστηρίζεται  SSL. ΝΑΙ     

2.3 
Να υποστηρίζεται κρυπτογράφηση AES 
128 bit 

NAI     

3 ΕΙΚΟΝΟΔΙΑΣΚΕΨΗ       

3.1 

Το σύστημα εικονοδιάσκεψης θα πρέπει 
να παρέχει ένα ευκολόχρηστο 
περιβάλλον εργασίας για την δημιουργία 
μιας εικονοδιάσκεψης. 

NAI     

3.2 

Να παρέχει δυνατότητα ενιαίας 
απεικόνισης όλων των 
προγραμματισμένων εικονοδιασκέψεων 
από έναν συγκεκριμένο χρήστη. 

NAI     

3.3 
Να παρέχει δυνατότητα δημιουργίας 
εικονοδιάσκεψης απ'ευθείας από 
MicrosoftOutlook. 

NAI     

3.4 
Να παρέχει δυνατότητα δημιουργίας 
εικονοδιάσκεψης απ'ευθείας από WebUI 

NAI     

3.5 

Να παρέχει δυνατότητα μεταγωγής του 
ελέγχου από τον παρουσιαστή σε 
οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα 
στην εικονοδιάσκεψη. 

NAI     

4 
WHITEBOARD, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
DOCUMENT SHARING 

      

4.1 
Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει 
να υποστηρίζει την υπηρεσία 
Whiteboard. 

NAI     





 

4.2 

Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
σε όλους τους συμμετέχοντες να 
σώζουν σε αρχείο το περιεχόμενο του 
whiteboard. 

NAI     

4.3 
Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
σχεδίασης (annotation) πάνω σε ένα 
κείμενο που έχει διαμοιραστεί  

NAI     

4.4 
Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
ζουμ στην διαφάνεια ή στο κείμενο 
εργασίας. 

NAI     

4.5 

Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα 
μεταφοράς ως αρχείο κάθε κειμένου ή 
παρουσίασης της τηλεεργασίας, στην 
αρχική του μορφή. 

NAI     

5 
ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
(APPLICATION SHARING) 

      

5.1 
Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει 
να υποστηρίζει τo μοίρασμα εφαρμογών 
με γρήγορο και εύκολο τρόπο. 

NAI     

5.2 

Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον παρουσιαστή να μοιράζεται και να 
εναλλάσει τον έλεγχο της εφαρμογής με 
οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα. 

NAI     

5.3 

Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον παρουσιαστή να μοιραστεί και να 
σχολιάσει ολόκληρο το περιβάλλον 
εργασίας του (desktop). 

NAI 

    

6 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ       

6.1 
Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει 
να παρέχει την δυνατότητα για ιδιωτική 
και δημόσια συνομιλία (chat). 

NAI     

7 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ       

7.1 

Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει 
να παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής 
ψηφοφορίας κατά την διάρκεια μιας 
συνόδου. 

NAI     

7.2 
Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον παρουσιαστή να εμφανίζει τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 

NAI     

7.3 
Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
δημιουργίας ευέλικτων 
ερωτηματολογίων πολλαπλών 

NAI     





 

επιλογών (multiplechoise) ή μιας 
απάντησης (singleanswer). 

7.4 

Θα πρέπει να παρέχει στον 
παρουσιαστή την δυνατότητα να 
αποθηκεύει το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας. 

NAI 

    

8 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ       

8.1 

Να δίνει την δυνατότητα στον 
διοργανωτή να κλείνει και να επαναφέρει 
(mute/unmute) τον ήχο των 
συμμετεχόντων από την κονσόλα 
τηλεδιάσκεψης, επιλεκτικά σε 
συγκεκριμένους ή όλους τους 
συμμετέχοντες 

NAI     

8.2 
Να επιτρέπει το οριστικό κλείσιμο του 
μικροφωνου καποιου / όλων των 
συμμετεχόντων από τον host 

NAI     

8.3 
Να παρέχει οπτική ένδειξη του εκάστοτε 
ομιλιτή με ειδικό εικονιδίο και σε 
πραγματικό χρόνο. 

NAI     

8.4 
Να δίνει την δυνατότητα στον 
διοργανωτή να καλεί τηλεφωνικά το 
κοινό από την κονσόλα τηλεδιάσκεψης. 

NAI 
    

8.5 

Θα πρέπει να παρέχει ενδείξεις σε 
πραγματικό χρόνο για τις διάφορες 
δικτυακές παραμέτρους που αφορούν 
την ποιότητα της τηλεδιάσκεψης και την 
εμπειρία του ακροατηρίου. 

NAI 

    

8.6 
Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον διοργανωτή να αποβάλλει 
ανεπιθύμητους ακροατές 

NAI 
    

8.7 
Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον διοργανωτή να κλειδώνει την 
τηλεδιάσκεψη σε νέες αφίξεις. 

NAI 
    

8.8 

Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
ειδικού αριθμού κλήσης, τοπικού σε 
Ευρωπαϊκές χώρες (να αναφερθούν οι 
χώρες στις οποίες παρέχεται αυτή η 
δυνατότητα). 

NAI     

9 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ       

9.1 
Το σύστημα εικονοδιάσκεψης και 
τηλεσυνεργασίας θα πρέπει να δίνει 
στον διοργανωτή/παρουσιαστή την 

NAI     





 

δυνατότητα εγγραφής ολόκληρου του 
περιεχομένου της σύσκεψης 

9.2 

Η εγγραφή της συνόδου θα πρέπει να 
γίνεται σε κεντρικό εξυπηρετητή του 
συστήματος διάσκεψης (δικτυακά) και 
όχι στον προσωπικό υπολογιστή του 
διοργανωτή/παρουσιαστή. 

NAI     

9.3 

Η εγγραφή του περιεχομένου της 
συνόδου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα 
και παράλληλα με την εξέλιξη της 
συνόδου και όχι χειροκίνητα (fileupload) 
μετά το πέρας της. 

NAI     

9.4 

Θα πρέπει να παρέχει στον διοργανωτή 
πρόσβαση και διαχείριση των εγγραφών 
του, μέσω κεντρικής περιοχής 
αποθήκευσης. 

NAI 

    

9.5 

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
στον διοργανωτή να διανέμει το υλικό 
εγγραφής σε ευρύ κοινό, δημοσιεύοντας 
μία διεύθυνση URL και όχι ως 
συνημμένο αρχείο ή αρχεία εντός 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

NAI 

    

10 ΕΙΚΟΝΑ       

10.1 
Το σύστημα εικονοδιάσκεψης θα πρέπει 
να παρέχει ζωντανή εικόνα μέσω web 
κάμερας. 

NAI     

10.2 
Να υποστηρίζει την παράλληλη 
προβολή τουλάχιστον 25 
συμμετεχόντων 

NAI 
    

10.3 
Να υποστηρίζει τη χρήση 
virtualbackgrounds 

NAI 
    

11 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
(REPORTING) 

      

11.1 
Το σύστημα εικονοδιάσκεψης και 
τηλεσυνεργασίας θα πρέπει δημιουργεί 
αναφορές με λίστες συμμετεχόντων 

NAI     

11.2 

Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
στον διοργανωτή να αναζητά αναφορές 
με πληροφορίες συμμετοχής και χρήσης 
σε συνόδους που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

NAI 

    

12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ       





 

12.1 Να υποστηρίζει XML. NAI     

12.2 

Να παρέχει τυποποιημένο API για 
περαιτέρω επικοινωνία με εξωτερικά 
συστήματα 

NAI 
    

 

 

C) Κάμερα 

A/
A 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ 

 Φακοί & Βίντεο       

1 Να διαθέτει αισθητήρα 4MP τεχνολογίας CMOS. NAI   

2 Η ελάχιστη τιμή της ευαισθησίας φωτισμού να είναι 
0,18 Lux 

NAI   

3 Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 256GB NAI   

4 Να διαθέτει 1 mmfocallength NAI   

5 Να διαθέτει φακό τυπου fish-eye 360° NAI   

6 Να διαθέτει πεδιο όρασης ως εξης:  Οριζόντια: 
180°, Κάθετα 180° 

NAI   

7 Ο φακοί να μπορούν να προσαρμοστούν (Tilt, Pan, 
Zoom) 

NAI   

8 Να υποστηρίζει HDR (Highdynamicrange ) NAI   

9 Να υποστηρίζει 1080pHDvideorecording 
(1920x1080) με  κωδικοποίηση H.264 στα 20fps 

NAI   

1
0 

Να διαθέτει cloud management και cloud edge 
storage ( καταγραφη βιντεο στη τοπική μνήμη και 
metadata στο cloud) 

NAI   

1
1 

Ναδιαθέτειενσωματωμένηδυνατότηταγιαmotionana
lyticsόπωςMotionSearch, 
MotionRecapκαιMotionHeatmaps 

NAI   

1
2 

Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 
machinelearning για objectdetection 

NAI   

1
3 

Να υποστηρίζεται καταγραφή ήχου με 
ενσωματωμένα μικρόφωνα 

NAI   

 Συνδεσιμότητα       

1
4 

Να διαθέτει 1 θύρα x 10/100/1000 Base-TEthernet 
(RJ45) 

NAI   

1
5 

Να υποστηρίζει ασύρματη συναδεσιμότητα με βάση 
το πρωτόκολλο 802.11ac 

NAI   





 

1
6 

Να διαθέτει ενσωματωμένες κεραίες omni-
directional 

NAI   

 Ασφάλεια      

1
7 

Να διαθέτει fulldiskencryption με βαση το 
πρωτόκολλο AES 256 

NAI   

1
8 

Υποστήριξη TLS certificates NAI   

1
9 

Για την ασύρματη συνδεσιμότητα πρεπει να 
υποστηρίζεται κατ' ελάχιστο WPA, WPA2-PSK και 
WPA2-Enterprise με 802.1XEAP-TTLS καθώς και 
να υποστηρίζει  κρυπτογράφηση TKIP και AES 

NAI   

 Enviromental & Power      

2
0 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως +40 °C NAI   

2
1 

Να υποστηρίζει PoE 802.3af τροφοδοσία NAI   

 Άδειες χρήσης      

2
2 

Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες χρήσης για 
3 χρόνια 

NAI   

 

 

D) Αισθητήρας θερμοκρασίας / υγρασίας    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να προσφερθεί περιβαντολλογικός 
αισθητήρας >=2 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 
κατασκευαστής ΝΑΙ   

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να 
δέχεται μετρήσεις θερμοκρασίας μεταξύ 
0°C - 55°C ΝΑΙ   

Ο αισθητήρας μπορεί να έχει απόκλιση 
θερμοκρασίας  +/- 0.3°C ΝΑΙ   

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να 
δέχεται μετρήσεις υγρασίας μεταξύ 0 - 
95% ΝΑΙ   

Ο αισθητήρας μπορεί να έχει απόκλιση 
υγρασίας  +/- 2.5% ΝΑΙ   

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να 
διαχειριστεί μέσω cloud ΝΑΙ   





 

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να 
διαχειριστεί από την ίδια cloud 
πλατφόρμα που έχει προσφερθεί για τις 
κάμερες ΝΑΙ   

Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες 
χρήσης για 3 χρόνια ΝΑΙ   

 

 

E) Συσκευή Προστασίας & Συνδεσιμότητας 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Γενικές προδιαγραφές       

1.1 
Να προσφερθεί firewall για την 
προστασία του δικτύου. 

NAI 
    

1.2 

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 
κατασκευαστής του 
προσφερόμενου firewall 

NAI 
    

1.3 Αριθμός μονάδων (2)  ΝΑΙ     

1.4 να είναι τύπου rackmount 1U NAI     

2 Απόδοση       

2.1 
Stateful firewall throughput in 
passthrough mode 600 Mbps 

NAI 
    

2.2 
Site to site VPN throughput 
300 Mbps 

NAI 
    

2.3 50 site-to-site VPN tunnels  NAI     

3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά        

3.1 Να υποστηρίζει 1:1 NAT ΝΑΙ     

3.2 Να υποστηρίζει static routing ΝΑΙ     

3.3 
Να υποστηρίζει Content 
filtering  

ΝΑΙ 
    

3.4 
Να υποστηρίζει Intrusion 
prevention 

ΝΑΙ 
    

3.5 
Να υποστηρίζει λειτουργία 
antimalware 

ΝΑΙ 
    

3.6 

Να υποστηρίζει Layer 7 
application visibility and traffic 
shaping 

ΝΑΙ 
    

3.7 
Να υποστηρίζει 
προτεραιοποίηση με βάση την 

ΝΑΙ     





 

εφαρμογή ορίζει ο 
διαχειριστής  

3.8 Να υποστηρίζει FQDN ΝΑΙ     

3.9 
Να υποστηρίζει Geo based 
firewalling 

ΝΑΙ 
    

3.10 
Να υποστηρίζει IP Source 
Address Spoofing 

ΝΑΙ 
    

3.11 
Να υποστηρίζει υλοποίηση 
SDWAN 

ΝΑΙ 
    

3.12 

Να υποστηριζονται 
τοπολογίες Split Tunnel, Full 
Tunnel, Hub and Spoke και 
VPN Mesh  

ΝΑΙ 

    

3.13 

Να υποστηρίζει Policy-based 
Routing και Dynamic Path 
Selection 

ΝΑΙ 
    

3.14 
Να υποστηρίζει διαχείρηση 
μέσω cloud 

ΝΑΙ 
    

3.15 

Να μπορει να διαχειριστεί και 
να παραμετροποιηθεί από 
webbasedportal 

ΝΑΙ 
    

3.16 

Να υποστηρίζει αποστολή 
alerts που αφορούν τη 
συνδεσιμότητα, το thoughput 
καθώς και στη 
παρακολούθηση στον 
διαχιειρστή  

ΝΑΙ 

    

3.17 
Να διαθέτει κεντρικοποιημένη 
διαχείρηση των πολιτικών  

ΝΑΙ 
    

4 Διεπαφές & Συνδεσιμότητα       

4.1 

Να υποστηρίζει 802.11ac, 
2x2:2 MU-MIMO για την 
ασύρματη προσβαση των 
τελικών χρηστών  ΝΑΙ      

4.2 

Να υποστηριζει ασυρματη 
ταχύτητα μετάδοσης 
τουλάχιστον 1.3Gbps ΝΑΙ      

4.3 

Ναδιαθέτει 1 Gigabit Ethernet 
(RJ45) 
interfaces (WAN) >=2 

NAI 
    





 

4.4 
Ναδιαθέτει 1 Gigabit Etherneτ 
interfaces RJ45 (LAN) >=10 

NAI 
    

4.5 
Να διαθετει τουλαχιστον 2 
πόρτες με PoEcababilities 

NAI 
    

4.6 
Να διαθέτει 1 × USB θύρα για 
3G/4Gfailover >=1 

 
    

5 
Περιβαντολογικές 
Προδιαγραφές 

  
    

5.1 
Ελάχιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας 0°C 

NAI 
    

5.2 
Μέγιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας 45°C 

NAI 
    

5.3 
Ελάχιστη Υγρασία  
λειτουργίας 5% 

NAI 
    

5.4 
Μέγιστη Υγρασία  λειτουργίας 
95% 

NAI 
    

6 Αδειοδότηση       

6.1 

Να προσφερθούν άδειες 
χρήσης του εξοπλισμού για 3 
έτη. 

ΝΑΙ 
    

 

F) Διαμόρφωση Αιθουσών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Πλήρης συμμόρφωση με 
την παρ. 2.2 του 
Παραρτήματος Ι. 

ΝΑΙ   

2 Πλάτος: 1100 – 1500 mm ΝΑΙ   

3 Μήκος: 2500 – 3000 mm ΝΑΙ   

4 Ύψος 2200-2500 mm ΝΑΙ   

5 
Βάρος κατασκευής (kg) :≤ 
700kg 

   

6 
Δήλωση συμμόρφωσης 
CE 

ΝΑΙ   

7 
Γυάλινη πόρτα με 
ηχομονωτική ενίσχυση 

ΝΑΙ   

8 
Γυάλινοι τοίχοι με 
ηχομονωτική ενίσχυση 

ΝΑΙ   





 

9 
Συμπαγείς τοίχοι από 
ηχοαπορροφητικό υλικό με 
ακουστική μόνωση 

ΝΑΙ   

10 
Οροφή από 
ηχοαπορροφητικό υλικό με 
ακουστική μόνωση 

ΝΑΙ   

11 
Πάτωμα από 
ηχοαπορροφητικό υλικό με 
ακουστική μόνωση 

ΝΑΙ   

12 
Εξασθένηση του ήχου ≤34 
dB 

ΝΑΙ   

13 
Δυνατότητα αυτόματης και 
χειροκίνητης λειτουργίας 
εξαερισμού 

ΝΑΙ   

14 
Ενσωματωμένος LED 
φωτισμός 

ΝΑΙ   

15 
Κατανάλωση ενέργειας≤ 
30 W 

ΝΑΙ   

16 
Απαιτήσεις σε ενέργεια 
220–240 V 

ΝΑΙ   

 

 

G) Λειτουργικές Απαιτήσεις Λογισμικών – Εφαρμογών 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Λειτουργικότητα τηλεδιάσκεψης    

1.1 Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 
2.3.2 του Παραρτήματος Ι. 

ΝΑΙ   

2. Διαχειριστική εφαρμογή (web) του Οργανισμού    

2.1 Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 
2.4.1 του Παραρτήματος Ι. 

ΝΑΙ   

3. Διαχειριστική εφαρμογή (web) του Οργανισμού    

3.1 Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 
2.4.2 του Παραρτήματος Ι. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 





 

 

 

H) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.1 Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 
3.5 του Παραρτήματος Ι. 

ΝΑΙ   

1.2 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους 
του φορέα 

ΝΑΙ   

1.3 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας για κάθε 
Ομάδα δε μπορεί  να υπερβαίνει τις έξι (6) 
διδακτικές ώρες ημερησίως 

 

ΝΑΙ 

  

2. Εκπαίδευση Διαχειριστών    

 

 

 

2.1 

Οι εκπαιδευτές θα προέρχονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου ή και 
από την εταιρία παραγωγής του αντίστοιχου 
εξοπλισμού / λογισμικού. Θα πρέπει εκτός από 
την εξειδίκευση στο αντικείμενο της 
εκπαίδευσης να διαθέτουν εμπειρία στη χρήση 
του σε παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας, 
ενώ για τα στελέχη του Αναδόχου, που θα 
συμμετέχουν ως εκπαιδευτές, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή τους 
στο συγκεκριμένο Έργο στην Ομάδα Έργου. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

2.2 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος 
θα παρέχει ονομαστική βεβαίωση εκμάθησης 
των σχετικών εφαρμογών στη χρήση των 
οποίων εκπαιδεύτηκαν οι υπάλληλοι του 
φορέα. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

I) Υπηρεσίες Αποκατάστασης βλαβών 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

 

1.1 

Παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης βλαβών 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 
3.6.1  του Παραρτήματος Ι. 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

J) Μεθοδολογία Υλοποίησης 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.1 Χρονοδιάγραμμα και φάσεις έργου σύμφωνα με 
όσα  αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 
4.2 του Παραρτήματος Ι. 

 

ΝΑΙ 

  

1.2 Ομάδα Έργου και Μεθοδολογία διοίκησης και 
υλοποίησης έργου σύμφωνα με όσα  
αναφέρονται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 του 
Παραρτήματος Ι. 

 

ΝΑΙ 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
Μέγιστη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  …………………………….. ευρώ 

ΦΠΑ (24%): …………………… ευρώ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.1 της παρούσας. 

 

 

Πίνακας Συνολικής προσφοράς 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) (σε €)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) - 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) (σε €)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) -  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς:  έως  ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ <συμπληρώνεται από τον 

υποψήφιο> 





 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…………………………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………… 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού των 

ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................... 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη  της 

(Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος 

σύμβασης)”/ για το «……..» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ....... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε 





 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία Έκδοσης:…………………. 

Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) ………………….. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) …………………………………..  

Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ………………….ποσού ……………..ΕΥΡΩ   

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  _______  υπέρ του : 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………… 

ΑΦΜ: ………………………….(διεύθυνση)…………………………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………………….., 

ΑΦΜ …………………………………….(διεύθυνση) ……………………………………………………ή 

,   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]:  των φυσικών / νομικών προσώπων ………………. 

α) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )  

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,  

για την καλή εκτέλεση του έργουκαι την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , σύμφωνα 

με την (αριθμό/ ημερομηνία)…………………Διακήρυξης…………… …………………της 

Αναθέτουσας Αρχής .  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρείς (3) ήμερες από την  απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .  

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ……………………………………….   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί,  

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 

 





 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο σύμβασης) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της 

Δ.ΥΠ.Α στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Νο  …./… 

Αριθμός Φακέλου …/… 

 

Στον Άλιμο Αττικής,  σήμερα, την … του μηνός ….., του έτους 202.. και μεταξύ των εξής 

συμβαλλομένων μερών, αφενός μεν: 

1.  Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)”, που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής 

Αντιστάσεως αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή του και Πρόεδρο του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη του Βασιλείου και για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης Στυλιανό Κλάδη του Αντωνίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24026/11-03-

2022 απόφαση του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  (ΦΕΚ 1143/B/14-03-2022) 

«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» (καλούμενος στο εξής ο «Δ.ΥΠ.Α.»)  

αφετέρου δε: 

2.   ……………… που εδρεύει στην …………, με Α.Φ.Μ. ……… Δ.Ο.Υ. ……….. ή της 

ένωσης ……., αποτελούμενης από τις εταιρείες….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από …………….. , καλούμενο εφεξής για λόγους συντομίας 

"ΑΝΑΔΟΧΟΣ", 

 
Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:  
Α.  Η Δ.ΥΠ.Α. ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μια μοντέρνας υποδομής 
τηλεδιασκέψεων μεταξύ πολιτών και στελεχών της, με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος έλλειψης εξειδικευμένου χώρου συναντήσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και 
την βελτίωση του χώρου εργασίας του δημοσίου τομέα. 
 
Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία, κατάλληλη υποδομή, 
επιχειρησιακή οργάνωση και τεχνογνωσία εν γένει στην παροχή συναφών με το  
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών.   
 
Γ. Με την υπ’ αριθ…………………………………………… απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.ΥΠ.Α. εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 





 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το  Έργο 
«Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της 
Δ.ΥΠ.Α.  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ 
πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 148.800,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ (24% ). 
 
Δ. Με την υπ’ αριθ………../……/….-……-……. κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.ΥΠ.Α. ανατέθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ το  Έργο «Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης 
αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α.  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» 
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ …../….. διακήρυξης   του Ο.Α.Ε.Δ., της προσφοράς 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης.  
 
Κατ’ ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων 
(ΟΑΕΔ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους 
που περιέχονται : 
• Στην παρούσα Σύμβαση. 
• Στην υπ’ αριθ. ……/…...Διακήρυξη (Παράρτημα Α) 

• Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(Παράρτημα Β) 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας  (1) η 
παρούσα σύμβαση, (2) η υπ’ αριθμ. ……/…... Διακήρυξη  του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και οι επ’ αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους 
τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 
ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.  
 
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από όλους τους όρους (ειδικούς και γενικούς) και το νομικό 
πλαίσιο που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ………/….  Διακήρυξη καθώς και στις διατάξεις : 

• Της υπ’ αριθμ. …………………………………….απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. με 
την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.   

• Της   υπ’ αριθμ. ………/…../……… κατακυρωτικής  απόφασης του ΔΣ της  Δ.ΥΠ.Α.  

• Της υπ’ αριθμ. ………………………….. αναληφθείσας υποχρέωσης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύμβαση η ΔΥΠΑ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος και εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην 
παρούσα σύμβαση την υλοποίηση του έργου «Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης 
αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α.  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη», 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ΔΥΠΑ, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στους όρους της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τους όρους των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που επισυνάπτονται στην 
παρούσα  σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
 





 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΤΑ 5183905)  Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ……………… σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….  της ΔΥΠΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και νοείται το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου σύμφωνα με τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό που παρατίθεται στη 
συνέχεια.  
Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 
την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του 
τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την λήξη της σύμβασης και την έναρξη της διαδικασίας 
για την οριστική παραλαβή του έργου.  
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) συνολικά φάσεις, ως εξής : 

Φάση Τίτλος Φάσης 
Διάρκεια 

υλοποίησης 
(ΜΗΝΕΣ) 

Προϋπόθεση έναρξης 

ΦΑΣΗ 
1 

Μελέτη 
Εφαρμογής -
Ανάλυση 
Απαιτήσεων  

1 Υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 
2 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού 

4 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 1 

ΦΑΣΗ 
3 

Πιλοτική 
λειτουργία 

2 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 2 

ΦΑΣΗ 
4 

Εκπαίδευση 1 
Με την ολοκλήρωση της 
Φάσης 3 

 
Καθεμία από τις ανωτέρω Φάσεις περιλαμβάνει Παραδοτέα, όπως αυτά αναλυτικώς 
παρατίθενται στη Διακήρυξη …/2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης). 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση  που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 
την ολοκλήρωση του έργου πέραν του χρονικού ορίου που ορίζει η σύμβαση, η Δ.ΥΠ.Α.  
δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 





 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, οι  οποίες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και του εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών, ως 
κατωτέρω, οι ποινικές ρήτρες οι οποίες επιβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Η Δ.ΥΠ.Α. δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε 
περαιτέρω θετικής ζημίας την οποία ήθελε υποστεί από την καθυστέρηση αυτή.   
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος 
υποχρεούται  μέσα σε  είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς τη Δ.ΥΠ.Α. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΙΜΗΜΑ  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει το ως άνω έργο έναντι του συνολικού τιμήματος 
των …………. ευρώ (…………..€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολικά  στο 
ποσό των …………… ευρώ (…………..€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την ακρίβεια του ως άνω τιμήματος ρητά δε παραιτείται από 
οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρμογής του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  
Το ως άνω τίμημα περιλαμβάνει τις κάθε είδους δαπάνες, τις νόμιμες κρατήσεις,  
επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών, κλπ), την αμοιβή του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς την ΔΥΠΑ στο 
πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας .....% 
επί του καθαρού ποσού. 
Με την εξόφληση της ως άνω  συνολικής τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση της ΔΥΠΑ 
έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της ΔΥΠΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 





 

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση από τον 

ανάδοχο των νομίμων απαιτούμενων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

(παραγρ. 5.1.1. της Διακήρυξης)  

2. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τμηματικά ως εξής : 

• Με την παραλαβή των παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4 από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταβληθεί το 30% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή των παραδοτέων Π5, Π6, Π7 και Π8 από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταβληθεί το 30% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του παραδοτέου Π9 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, θα καταβληθεί το 20% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή των παραδοτέων Π10, Π11, Π12, Τελική έκθεση και την Οριστική 
Παραλαβής του Έργου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στο 
τέλος του όγδοου μήνα, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της τιμής κατακύρωσης 
του έργου. 

 
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες  κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας …% επί του καθαρού ποσού . 
Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων στον ΑΝΑΔΟΧΟ, τα έξοδα της Τράπεζας 
βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 

Άρθρο 8 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΠΕ)   

Ως ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, η οποία αρχίζει με την οριστική Παραλαβή 
του Έργου. Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι 24 μήνες από την οριστική 
Παραλαβή του Έργου. 





 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Εγγύησης (όπως αυτές 
αναλυτικώς παρατίθενται στη Διακήρυξη) για τουλάχιστον 24 μήνες από την οριστική 
Παραλαβή του Έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος έχει περιλάβει στην 
Προσφορά του Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, αυτή θα πρέπει 
να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό μηνών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Τράπεζας……………………….,  το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού € ……………………..€  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ……./…... διακήρυξη.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και 
εφόσον τηρήθηκαν όλοι οι όροι της παρούσας και την εκκαθάριση του συνόλου των 
απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής, αλλά και η 
παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του όλου έργου, θα διενεργηθεί από τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.   
Η ΕΠΠ θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Έργου και τη τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου και θα είναι αρμόδια για 
την παραλαβή και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη σύνταξη των 
αντιστοίχων κατά περίπτωση πρωτοκόλλων.  
Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ εκτάκτως και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε κοινές με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού συσκέψεις όπου θα 
συζητούνται θέματα που πιθανόν ανακύπτουν στο  πλαίσιο  της  σύμβασης αυτής, θα δίδει 
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. 
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  έχει  την  υποχρέωση  να  λαμβάνει  υπ  ̓όψιν  του  κάθε  ελάττωμα  ή  
παράλειψη  που  διαπιστώνεται  και  να τα επανορθώνει  καθ ̓ όλη  τη  διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.  
Η ΔΥΠΑ έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ εκτάκτως και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε κοινές με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της, συσκέψεις όπου θα συζητούνται 
θέματα που πιθανόν ανακύπτουν στο  πλαίσιο  της  σύμβασης αυτής, θα δίδει οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. 
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  έχει  την  υποχρέωση  να  λαμβάνει  υπ  ̓όψιν  του  κάθε  ελάττωμα  ή  

παράλειψη  που  διαπιστώνεται  και  να τα επανορθώνει  καθ ̓ όλη  τη  διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης.  

 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην ΔΥΠΑ ότι:  





 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
β) ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, 
παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας. 
γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα συνεργάζεται στενά με την ΔΥΠΑ 
και θα λαμβάνει υπόψη του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της.  
δ) ότι θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον την ΔΥΠΑ 
ε) ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως 
προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση του 
στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  
στ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης 
υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου  που θα εκτελέσει χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΥΠΑ.   
Σε περίπτωση παραβίασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των όρων του παρόντος άρθρου της 
σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταβάλει στην ΔΥΠΑ αποζημίωση για κάθε θετική και 
αποθετική του ζημία εκ της παραβιάσεως αυτής.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων του  που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΥΠΑ, εκτός  του ληξιπρόθεσμου μέρους της 
αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση της ΔΥΠΑ να εκχωρήσει σε τράπεζα ή 
χρηματοδοτικό οργανισμό της επιλογής του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής, συνιστούν την πλήρη 
συμφωνία  των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, 
συμπληρωματικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή 
προφορικής των μερών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 





 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 
4412/2016 μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 
4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 14 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΔΥΠΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον σχετικό όρο της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 15 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την ΔΥΠΑ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η ΔΥΠΑ αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό 

οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΔΥΠΑ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα 

εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ΔΥΠΑ έχει το δικαίωμα να κηρύξει, αζημίως για αυτόν, έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αν από 

υπαιτιότητά του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της παρούσας 

σύμβασης.Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, η ΔΥΠΑ 

έχει το δικαίωμα να επιβάλλει, κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι λοιπές 

κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στον ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΔΥΠΑ. δικαιούται, κατά την κρίση του, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα . 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις 

διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. 





 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η ΔΥΠΑ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Σε πίστωσητων ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια 

πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο πρώτος 

συμβαλλόμενος δύο  (2) και ο δεύτερος  ένα (1). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α.   ΓΙΑ  TON ΑΝΑΔΟΧΟ 

             

______________________   _____________________________  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  Α. Διακήρυξη υπ’ αριθ. .../2022 

   Β. Τεχνική και Οικονομική Προσφοράς 

   Γ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

   Δ. Ρήτρα Ακεραιότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 
κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν 
στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο 
της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω 
χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα 
οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή 
υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά 
τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα 
σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους 
και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου 
δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε 
ή θα χρησιμοποιήσω/ χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά 
ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές 
πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 
λήξη της, 

6)  δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων 
προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε 
εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή 
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] 
οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε 
οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις 
διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, 
τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής 
συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης 
παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) 
του συμβατικού τιμήματος, 

7)  ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-
μας,  





 

8)  ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση 
μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας 
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των 
υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 
αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και 
τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι 
τη λήξη της.  

 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) 

 

ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο 
«..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., 
ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  
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