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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 996991756 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛΑΤΕΛΑ ΔΘΜΑΧΕΛΟΥ 

Ρόλθ ΚΑΛΟΒΑΣΛ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 83200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL412 

Τθλζφωνο 2273350801 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) dimosdytikissamou@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΛΥΜΡΕΘΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mwsamos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ ανακζτουςα αρχι είναι oΔιμοσ Δυτικισ Σάμου (ΟΤΑα’ βακμοφ) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 

(υποτομζασ ΟΤΑ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμοςίων Υπθρεςιϊν. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Κωδικόσ πράξθσ ΣΑ: 2021ΕΡ08810031). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργοΝο1 τθσ Ρράξθσ: «Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  
του Επιμελθτθρίου Σάμου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-

http://www.mwsamos.gr/
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2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 32000/08/06/2021 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
ΕΡ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου και ζχει λάβει κωδικό MIS5067145. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ΕΤΡΑ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1. Το Επιμελθτιριο Σάμου, ωσ Φορζασ Λειτουργίασ του ζργου,υπθρετϊντασ τον ςκοπό του και το 

όραμά του για τθν τοπικι Επιχειρθματικότθτα κα δθμιουργιςει ζνα ψθφιακό οικοςφςτθμα εφαρμογϊν 

και υπθρεςιϊν με ςκοπό: 

 Να προωκιςει τθ δικτφωςθ μεταξφ των Επιχειριςεων – Επιχειρθματιϊν – Ρολιτϊν του Νομοφ 

Σάμου. 

 Να αναδείξει τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτον Νομό.  

 Να αναδείξει τόςο εντόσ του Νομοφ, όςο και πανελλαδικά και παγκόςμια (πολυγλωςςικότητα) τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ των επιχειριςεων του νομοφ.            

 Να δθμιουργιςει ζναν κοινό τόπο διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ πάνω ςε κζματα που αφοροφν 

τισ επιχειριςεισ. 

 Να υποςτθρίξει τθν αγορά εργαςίασ. 

 Να προωκιςει τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων μζςω ψθφοφορίασ ι δθμοςκόπθςθσ ςε 

ςθμαντικά κζματα επιχειρθματικότθτασ.   

 Να αναδείξει το Τουριςτικό Ρροϊόν του Νομοφ. 

Στα πλαίςια αυτά κα δθμιουργθκεί ζνα οικοςφςτθμα εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν με χαρακτθριςτικά 
κοινωνικισ και επιχειρθματικισ δικτφωςθσ.  

2. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 72000000-5Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι 

ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθκαι 30200000-1 - Εξοπλιςμόσ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και προμικειεσ. 

3. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 200.010,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 161.299,03€, ΦΡΑ 24%: 38.711,77 €). 

4. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζξι (6)μινεσ. 

5. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

6. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με 

το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 86 ν. 4412/2016). 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονταιαπό τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
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- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιωνςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 

- «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε 
με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ 
εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 

- «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781) 

- τθσ με αρ. 64233 (Β’ 2453/09-06-2021) Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Επικρατείασ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 8 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία» 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα», 

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ 
(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

- τθσ με Αρ. Ρρωτ. 18803 ΕΞ 2020  και ΑΔΑ: 6Α8Μ46ΜΤΛΡ-3ΒΣ προζγκριςθσ του ΤΔΡ από τθν ΓΕΝΛΚΘ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΨΘΦΛΑΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ. 

- τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3200/08/06/2021 και ΑΔΑ: ΨΗΡΤ7ΛΩ-ΕΓΛ τθσ ΕΥΔΕΡ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ. 

- τθσ με αρ. 327/2022 (αρ. πρωτ. 4913/11.05.2022), ΑΔΑ 9Λ7146ΜΦΟ8-ΟΥΜ και ΑΔΑΜ 
22REQ010534020, απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Διμου Δυτικισ Σάμου με τθν οποία 
εγκρίνεται θ δζςμευςθ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

- τθσ με αρ.πρωτ. 589/22.03.2022 απόφαςθσ τθσ ΕΥΔΕΡ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου με τθν οποία 
διατυπϊκθκε κετικι γνϊμθ επί του ςχεδίου τθσ Διακιρυξθσ και τθσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ του 
Υποζργου «Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου».  

- τθσ με αρ.πρωτ. 80/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ Σάμουμε τθν 
οποία εγκρίκθκε θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

- τθσ με αρ. 25/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ Σάμουγια τθ 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν και τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 24/06/2022και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr), τθν 
28θ/06/2022,  θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  161570  
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.mwsamos.grςτθ διαδρομι:Αρχικι → Ενθμζρωςθ → Ανακοινϊςεισ. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο εφόςον ο διαγωνιςμόσ αφορά γενικι υπθρεςία. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mwsamos.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματάτθσ 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,το αργότερο ζξι (6) θμζρεσπριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν–διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με 
τοκείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
είτευποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτεόλοιοι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθνκατάρτιςθ τω νπροςφορϊν ςτισ ακόλουκεσπεριπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζαζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθνπαραλαβι τωνπροςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα 
είναιανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ,τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 
ιτου Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο τουΤαμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμότθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνωγια κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ)ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) ταςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει 
το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τοναρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋδεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα που παρζχονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII 
τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ τριϊν 

χιλιάδων διακοςίωνείκοςι πζντε Ευρϊ και ενενιντα οκτϊ Λεπτϊν  (€ 3.225,98). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 13 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 24.07.2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων:α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά, δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ 
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ 
τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί1, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του 
άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 
τθσ παροφςασ,διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουνυποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεταιθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β)ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν – μελϊντθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥτου Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ 
φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ.2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237 Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ–
μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
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γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 
ςχετικάμε τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017)και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386 Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα καιτων άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθνπροςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των 
άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020(Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται,αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ – πλαιςίου2002/475/ΔΕΥτουΣυμβουλίουκαιγιατθντροποποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του ΡοινικοφΚϊδικα, κακϊσ και ταεγκλιματα των άρκρων 32-35 τουν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων απόπαράνομεσδραςτθριότθτεσιχρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσορίηονταιςτοάρκρο1 τθσ Οδθγίασ(ΕΕ)2015/849τουΕυρωπαϊκοφΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου 
τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) 
και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018(Α’139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και γιατθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και γιατθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1),και τα εγκλιματατου άρκρου 323 Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Οοικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκ 
εαμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.)καιπροςωπικϊνεταιρειϊν(Ο.Ε. καιΕ.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθτου 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασείναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείταιότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/20162, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει 
τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ3. 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικϊν κυρϊςεων 
καιάλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνειτο 

ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασαποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.5.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλειαποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει ταγεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο,μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, καιζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα,κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλαγια τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ιπαραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 
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2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊαι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία 
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπεινα είναι εγγεγραμμζνοι ςτοοικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείταινα ζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για κάκε μία από τισ 
τρεισ (3) κλειςμζνεσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ  ι, για κάκε μία από τισ οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ 
οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, αν είναι λιγότερεσ από τρεισ ςυνολικά, ίςο ι μεγαλφτερο 
από το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) Λόγω τθσ ειδικισ και εξειδικευμζνθσ φφςθσ  του ζργου, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να διακζτουν τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε μθτρϊα 

επιχειριςεων και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν υλοποίθςθ ζργων φορείσ που διατθροφν 

μθτρϊα επιχειριςεων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Συγκεκριμζνα, κατά τα τελευταία πζντε (5) ζτθ (2016,2017, 2018, 2019, 2020 και εντόσ του 2021)  κα 

πρζπει να ζχουν υλοποιιςει επιτυχϊσ ζνα ι περιςςότερα ολοκλθρωμζνα ζργα, τα οποία μεμονωμζνα ι 

και ςυνδυαςτικά να καλφπτουν όλα τα ακόλουκα πεδία και τουλάχιςτον ζνα ζργο από αυτά να είναι 

αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Ψθφιακζσ Εφαρμογζσ και Υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ που να περιλαμβάνουν:  

 Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα τεχνολογίασ Cloud που να περιλαμβάνει μθτρϊο 

επιχειριςεων, οικονομικι διαχείριςθ και πρωτόκολλο πλιρωσ ολοκλθρωμζνα. 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν με χριςθ τεχνολογιϊν/ςυςτθμάτων  ApacheTomcat, Groovy / Grails, 

Hibernate (τεχνολογίεσ ΟΡΣ Επιμελθτθρίου). 
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  Μθχανιςμοφσ ςυγχρονιςμοφ υποδομϊν, δεδομζνων, εγγράφων και ΒΔ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 

υποδομισ  Disaster Recovery 

 Ρλατφόρμα B2B Επιχειρθματικϊν Συνεργαςιϊνπου να διαςυνδζεται με μθτρϊο επιχειριςεων. 

 Ολοκλθρωμζνθ Ρλατφόρμα Αγοράσ Εργαςίασ που να διαςυνδζεται με μθτρϊο επιχειριςεων. 

 Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ (e-Voting) με κακαρά θλεκτρονικό τρόπο και μακθματικά 

τεκμθριωμζνθ αξιοπιςτία.  

 Τουριςτικό Οδθγό προβολισ Επιχειριςεων  

 Υλοποίθςθ Progressive Web Application για Portal 

 

β) να διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ 

τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και 

εμπειρίασ. Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

 ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου, ο οποίοσ να διακζτει Ρανεπιςτθμιακό Τίτλο Σπουδϊν και 

μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν και τουλάχιςτον15ετι επαγγελματικι εμπειρία ωσ 

Υπεφκυνοσ Ζργου ςε Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ και ζργων ςε Επιμελθτιρια,   

 ζνασ (1) αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, Μθχανικόσ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ με μεταπτυχιακό 

τίτλο ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων και τουλάχιςτον 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν 

Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ,  

 ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ανάλυςθσ και Σχεδίαςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Μθχανικόσ Θ/Υ και 

Ρλθροφορικισ  ο οποίοσ να διακζτει  10ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε ανάλυςθ και 

μοντελοποίθςθ απαιτιςεων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε Επιμελθτιρια, 

 τρείσ (3) Ειδικοί ςε κζματα ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν, Μθχανικοί Θ/Υ και Ρλθροφορικισ, με 

μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με το αντικείμενο και οι οποίοι να διακζτουν τουλάχιςτον 

3ετι επαγγελματικι εμπειρία με εξειδίκευςθ ςτα εξισ:  

 υλοποίθςθ WEB εφαρμογϊν ςτισ τεχνολογίεσ ApacheTomcat, Groovy / Grails, Hibernate 

(τεχνολογίεσ ΟΡΣ Επιμελθτθρίου) 

 τεχνολογίεσ Web Services, 

 webdesign 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΡοιότθτασISO 9001ςτα πεδία εφαρμογισ α) Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ 

λογιςμικοφ και ολοκλθρωμζνων λφςεων πλθροφορικισ, β) Ραροχι cloud υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, και γ) 

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ. 

β) Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν ISO27001ςτα πεδία εφαρμογισ α)Ανάπτυξθ και 

υποςτιριξθ λογιςμικοφ και ολοκλθρωμζνων λφςεων πλθροφορικισ, β)Ραροχι cloud υπθρεςιϊν 

πλθροφορικισ, και γ) Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ. 

γ) Το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ  ISO 14001 ςτο πεδίο τθσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ και 

Ολοκλθρωμζνων Λφςεων Ρλθροφορικισ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων Υπεφκυνοσ Ζργου, ΑναπλθρωτισΥπεφκυνοσ Ζργου, 
Υπεφκυνοσ Ανάλυςθσ και Σχεδίαςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Ειδικοί ςε κζματα ανάπτυξθσ web 
εφαρμογϊνγίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά 
φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 
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και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεταιβάςει του τυποποιθμζνου εντφπουτου Ραραρτιματοσ 2 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν 
ναυποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ 
του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου 
με επίκαιροΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που 
παρζχει ςτο ΕΕΕΣ μεςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 
τθνυπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
τωνλόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των 
φυςικϊνπροςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςίαεκπροςϊπθςθσ,λιψθσ αποφάςεωνι ελζγχουςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
ΖγγραφοΣφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ 
πρζπει ναπροςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισμεταξφτουσ) κάκεμζλουστθσζνωςθσ, κακϊσκαι οεκπρόςωποσ/ςυντονιςτισαυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του 

ςεςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 

τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του 

ν.3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό 

πεδίο πο υπροβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 
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Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν 
ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να 
απαντιςει καταφατικά ςτοςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικάπου αναφζρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ)για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθστου οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι 
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εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊοι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, 

ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 

χϊρασ, που είναι  εγκατεςτθμζνοσ ο φορζασ, ι διλωςθ περί του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν για τισ 3 

τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του  οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ 

των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

1 
Κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν ζργων που υλοποίθςε επιτυχϊσ ο οικονομικόσ φορζασ κατά 

τα  τελευταία πέντε (5) έτη (2016,2017, 2018, 2019, 2020 και εντός του 2021), ςφμφωνα με το 

ακόλουκο Υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΛΑΚΕΛΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 

ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΝΕΛΣΦΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΛΧΕΛΟ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

(τφποσ &θμ/νία) 

        

 

όπου«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ»:  

- Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια 
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Δθμόςια Αρχι.  

- Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 

είτε του υποψθφίου Αναδόχου, και δεν αρκεί θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

2 Ρίνακα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Ονοματεπϊνυμο 

ΜζλουσΟμάδασ 

Ζργου 

Αντικείμενο

Εργαςίασ ΘζςθςτθνΟ

μάδα Ζργου 

Σχζςθ 

Στελζχουσ με 

τθν Εταιρία 

Ανκρωπο-

μινεσ 

Συμμετοχισ 

Ροςοςτό 

Συμμετοχισ 

ςτο Ζργο 

(%) 

1 

 

 

    

2 

 

 

    
3 

 

 

     

Ο Οικονομικόσ Φορζασ, ςυμπλθρωματικά με τον παραπάνω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ, των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και των υπεργολάβων. Οι 

εξωτερικοί Συνεργάτεσ και οι υπεργολάβοι, κα δθλϊνουν ότι το ζργο (αντικείμενο τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ), κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό, τελοφν ςε γνϊςθ τουσ. 

3 Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του υποδείγματοσ 

του Ραραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ). 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωποκαι εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπουγενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςειστα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν 
οποίαχορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, iiκαι iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
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διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10.Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπόμορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράβάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

1 
Αντίλθψθ του υποψθφίου για το περιβάλλον, τουσ ςτόχουσ  και το αντικείμενο 

του ζργου 
5% 

2 Φυςικι και Λογικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ 10% 

3 Διαλειτουργικότθτα Συςτθμάτων 12% 

4 
Αναλυτικι περιγραφι προτεινόμενθσ λφςθσ με αναλυτικι αναφορά ςτα 

τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία του ζργου 
60% 

4.1 Άξονασ 1: Αναβάθμιςη ΟΠ Επιμελητηρίου και Τποδομϊν 20% 

4.2 Άξονασ 2: Ψηφιακό Οικοςφςτημα Εξωςτρζφειασ 20% 

4.3 Άξονασ 3: Ψηφιακό Οικοςφςτημα ανάδειξησ του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ 20% 

5 Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ 2% 

6 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ και Εκπαίδευςθσ 3% 

7 Υπθρεςίεσ Φιλοξενίασ 5% 

8 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ 3% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι προςφορά που δεν καλφπτει/παρουςιάηει αποκλίςεισ από 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

ΤΒ = ς1 * Κ1 + ς2 * Κ2 +……+ςν *Κν 

 

Α. Κατάταξθ προςφορϊν   

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο Λ ο 

οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

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

 όπου: Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά   

 Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

 Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι   

 Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i 

 Θ τελικι τιμι του Λi  ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.  

 Ρροςφορζσ που ζχουν ίςεσ τελικζσ βακμολογίεσ (ίςουσ λόγουσ Λi) κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ωσ επικρατζςτερθ, κεωρείται θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 

τεχνικισ προςφοράσ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσγια όλεσ τισ 
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ.64233 (Β’ 
2453/09-06-2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Επικρατείασ «υκμίςεισ 
τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4.Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
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Οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικάυπογεγραμμζνα τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ 
προςφορά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
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Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Τα αποδεικτικά νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ. 

δ) Τα αποδεικτικά για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 

αυτισ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι και ςυγκεκριμζνα των Ραραρτθμάτων: ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Ζργου & ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 

ΕΣΘΔΘΣ, για αυτό οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι προςφορά τουσ και 

υποβάλλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ςε 

ςυμπιεςμζνθ μορφι και κατά προτίμθςθ ςε ζνα (1) αρχείο pdf).  Στα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ αποτελεί λόγο απόρριψισ τθσ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που παρζχεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI – 

Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι 

αρχείου .pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςτον Υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Στθν θλεκτρονικι 

φόρμα του ΕΣΘΔΘΣ ο προςφζρων κα ςυμπλθρϊςει το ποςό που αναγράφεται ςτο Ρεδίο «Γενικό Σφνολο» 

τθσ ςτιλθσ «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ» του Ρίνακα του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ παροφςασ. 

Θ τιμι δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  
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γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 

περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ4. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

                                                           
4
 Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία 

ιδ) τθσ οποίασ το ςυνολικό τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου 

ιε) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ 

ιςτ) που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ και 

δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ 

ιη) ςτθν οποία ο χρόνοσ ιςχφοσ ορίηεται μικρότεροσ των 12 μθνϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5. τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ 

ιθ) ςτθν οποία δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα 

ικ) θ οποία παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και των Ρινάκων Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ 

ιι) θ οποία παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ και των 

αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τιμζσ  

 

 

 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 34 

 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 35 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», 

ςτισ 28.06.2022 και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ.Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με 
τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτωντου ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊνςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσθ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίουκαι θ 
ανακζτουςααρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων τωνςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
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Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ,που εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιοντθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω(παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1.Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊνπου αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊνκαι των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
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β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ 
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 
κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσκαι λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω 
μθυποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων τωνπροςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 7 τουάρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσκαι θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τονοποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι 
θ κανονικιεκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ,ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,ςτ) 
για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίαστου 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίαστθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ,και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.Θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν 
παράγραφο 2.1.5.τθσ παροφςασ), και, επιπλζον,τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο 
τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ Διακιρυξθσκαι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VIIτθσ Διακιρυξθσ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ 
προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ 
(τρόποσ πλθρωμισ).  

Οι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, o Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του 

ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 3% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, με 

χρόνο ιςχφοσ που κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 

του ν. 4412/2016. 

Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ. 
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4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋτου Ν.4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε)ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν . 

β)1) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφτριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του 
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

2) Καταβολι του υπόλοιπου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε ζωσ 2 ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ και μια 

τελικι πλθρωμι, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ςχετικϊν παραδοτζων τθσ 

κάκε φάςθσ και του ςυνόλου του ζργου για τθν τελικι πλθρωμι, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον 

παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ τόκοσ. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 

προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Οι 2 ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ μποροφν να καταβλθκοφν ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου και μετά τθν 

οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παρακάτω φάςεων του ζργου βάςει του 

Χρονοδιαγράμματοσ και των Ραραδοτζων όπωσ αναφζρονται ςτισ παρ. 2.9 και 2.10 αντίςτοιχα του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ τθσ παροφςασ: 

 1θ Ενδιάμεςθ πλθρωμι μπορεί να πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 

των παραδοτζων των φάςεων: 

 Φάςθ Α: Ρροπαραςκευαςτικι Φάςθ 

 Φάςθ Β: Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ  

 2θ Ενδιάμεςθ πλθρωμι μπορεί να πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 

των παραδοτζων τθσ φάςθσ: 

 Φάςθ Γ: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 

 Τελικι Ρλθρωμι μπορεί να πραγματοποιθκεί μετάτθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του ζργου και των παραδοτζων του. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων 
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ,ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσαπό τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ.Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, 
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ 
τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ 
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο  επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερθμερίασ. 
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5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηωλ ζπκβάζεωλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
ν.4412/2016οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
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απαράδεκτθ.Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν κακ’ 
φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ι επιτροπι που ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανογια όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθδφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςεζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ. 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ΡαράρτθμαVτθσ παροφςασ.  

6.3.2Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
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παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

6.3.3Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζωνμε ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. Πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

Το Επιμελθτιριο Σάμου ςτα πλαίςια του κεςμικοφ του ρόλου ζχει κζςει ωσ βαςικό πυλϊνα τθσ 

ςτρατθγικισ του να αναδειχκεί ςε ζνα Ρολυδφναμο & Καινοτομικό Κζντρο Στιριξθσ τθσ 

Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Ανάπτυξθσ. Σκοπόσ του προτεινόμενου ζργου είναι ο Ψθφιακόσ 

Μεταςχθματιςμόσ του Επιμελθτθρίου, ζτςι ϊςτε να αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ εςωτερικι υποδομι και 

τθν εξωςτρζφεια για να ανταπεξζλκει με επιτυχία ςτισ προκλιςεισ τθσ ανωτζρω ςτρατθγικισ. 

Οι δυςμενζςτατεσ ςυνκικεσ για τισ επιχειριςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτον Νομό Σάμου εξ αιτίασ τθσ 

μακροχρόνιασ κρίςθσ και του μεταναςτευτικοφ προβλιματοσ ζχουν πλιξει ςε μεγάλο βακμό τθν 

επιχειρθματικότθτα και ζχουν ςχεδόν εκμθδενίςει τισ πρωτοβουλίεσ εξωςτρζφειασ και καινοτομίασ των 

επιχειριςεων. 

Στο ςθμείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίςιμοσ ο ρόλοσ του Επιμελθτθρίου Σάμου να αποτελζςει το νζο Κζντρο 

Στιριξθσ Εξωςτρεφϊν και Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων και προςβλζπει ςε αυτό μζςα 

από τθν παροφςα πρόταςθ.   

 

2. Δηζαγωγή 

Το παρόν ζργο με Φορζα Λειτουργίασ το Επιμελθτιριο Σάμου  είναι απολφτωσ ςυμβατό με τθν Εκνικι 
Ψθφιακι Στρατθγικι, τθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου (RIS3)  και τισ 
προτεραιότθτεσ του ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου.  

Ριο ςυγκεκριμζνα είναι απολφτωσ ςυμβατό με τθν «Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ανάπτυξθ – 
Ψθφιακι Ελλάδα 2021» κακϊσ και τισ προτεινόμενεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εκνικισ και 
περιφερειακισ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ ςτον τομζα των ΤΡΕ. 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: Άμεςθ ανάςχεςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ παραγωγικισ/επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, ενδυνάμωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των 
νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ιδιαίτερα των μικρομεςαίων επιχειριςεων και αφξθςθ τθσ περιφερειακισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, με αιχμι τθν καινοτομία. 

Θεματικόσ ςτόχο 2: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ΤΡΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ 

Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 2c : Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΤΡΕ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και 
τθσ θλεκτρονικισ υγείασ 

Ρρόκειται για μια καινοτόμα προςζγγιςθ του Επιμελθτθρίου Σάμου ςχετικά με τθ δικτφωςθ των 
επιχειριςεων και τον τρόπο ανάδειξισ των προϊόντων και των δραςτθριοτιτων τουσ. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι οι επιχειριςεισ του Νομοφ μασ, ενϊ παράγουν υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα και 
προςφζρουν υψθλισ αξίασ υπθρεςίεσ, δεν ζχουν αναπτφξει μεταξφ τουσ ςυνεργατικά ςχιματα και ςχζςεισ 
ϊςτε να βελτιϊςουν τα προϊόντα / υπθρεςίεσ τουσ και να ςτθρίξουν τθν τοπικι οικονομία. Σε πολλζσ 
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περιπτϊςεισ θ επιχειρθματικι τουσ δράςθ δεν είναι γνωςτι ςτισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ του νομοφ με 
αποτζλεςμα να αναηθτοφνται ςυνεργαςίεσ εκτόσ Σάμου ι και εκτόσ Ελλάδασ. 

Το Επιμελθτιριο υπθρετϊντασ τον ςκοπό του και το όραμά του για τθν τοπικι Επιχειρθματικότθτα κα 
δθμιουργιςει ζνα ψθφιακό οικοςφςτθμα εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν με ςκοπό: 

 Να προωκιςει τθ δικτφωςθ μεταξφ των Επιχειριςεων – Επιχειρθματιϊν – Ρολιτϊν του Νομοφ 

Σάμου. 

 Να αναδείξει τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτον Νομό.  

 Να αναδείξει τόςο εντόσ του Νομοφ, όςο και πανελλαδικά και παγκόςμια (πολυγλωςςικότητα) τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ των επιχειριςεων του νομοφ.            

 Να δθμιουργιςει ζναν κοινό τόπο διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ πάνω ςε κζματα που αφοροφν 

τισ επιχειριςεισ. 

 Να υποςτθρίξει τθν αγορά εργαςίασ. 

 Να προωκιςει τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων μζςω ψθφοφορίασ ι δθμοςκόπθςθσ ςε 

ςθμαντικά κζματα επιχειρθματικότθτασ.   

 Να αναδείξει το Τουριςτικό Ρροϊόν του Νομοφ. 

Στα πλαίςια αυτά κα δθμιουργθκεί ζνα οικοςφςτθμα εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν με χαρακτθριςτικά 
κοινωνικισ και επιχειρθματικισ δικτφωςθσ.  

 

3. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

Το Επιμελθτιριο με το παρόν ζργο κα αναπτφξει ςυςτιματα και υπθρεςίεσ ΤΡΕ που εντάςςονται ςτουσ 

παρακάτω άξονεσ:  

 

3.1. Άμνλαο 1: Αλαβάζκηζε ΟΠ Δπηκειεηεξίνπ θαη Τπνδνκώλ 

 

3.1.1. Αμηνπνίεζε ηνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο / ΟΠΣ ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ. 

Το Επιμελθτιριο Σάμου διακζτει το ΟΡΣ ΡρωτζασCloud που αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 
εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου με υποςφςτθμα διαχείριςθσ μθτρϊου και διαςφνδεςθσ με 
το ΓΕΜΘ, υποςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ, θλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρμογι ςτατιςτικϊν κτλ. 
Στα πλαίςια τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ και με επζκταςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ κα  
δθμιουργθκεί  ζνα  ςφγχρονο περιβάλλον εςωτερικισ οργάνωςθσ ςε τεχνολογία Web/Cloud, που κα 
αποτελζςει και τον κορμό για τθν ανάπτυξθ και παροχι των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Θ ενζργεια αυτι 
αφορά όλεσ ςτισ εργαςίεσ που κα πρζπει να γίνουν ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα εςωτερικισ 
μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου ϊςτε να διαςφαλιςτεί: 

- Θ διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγι δεδομζνων από και προσ το ΟΡΣ με τα 
υπόλοιπα ςυςτιματα του ζργου όπου απαιτείται και περιγράφεται παρακάτω. 

- Για τουσ επιμελθτθριακοφσ χριςτεσ, θ ολοκλιρωςθ ςτο ΟΡΣ με τισ υπθρεςίεσ που κα 
αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόταςθσ και θ λειτουργία ςαν ζνα ενιαίο ςφςτθμα. 
Στόχοσ είναι ο επιμελθτθριακόσ χριςτθσ να ζχει ζνα μοναδικό ςθμείο πρόςβαςθσ (το 
προςαρμοςμζνο ΟΡΣ) ςε όλθ τθν πλθροφορία που αφορά το μζλοσ του Επιμελθτθρίου και να μθν 
χρειάηεται να μεταβαίνει από ςφςτθμα ςε ςφςτθμα για να επιτελζςει τισ backoffice εργαςίεσ. 

Το ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου είναι ανεπτυγμζνο ςτισ ακόλουκεσ τεχνολογίεσ, οι οποίεσ και πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια των προςαρμογϊν του: 

 Apache Tomcat 
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 Grails / Groovy 

 Hibernate ORM 

 

3.1.2. Υπνδνκή Disaster Recovery ηνπ ζπζηήκαηνο εζωηεξηθήο κεραλνγξάθεζεο 

Κα δθμιουργθκεί υποδομι προςταςίασ από καταςτροφζσ ςτο κεντρικό ΟΡΣ που ςιμερα φιλοξενείται 
εςωτερικά ςτο Επιμελθτιριο. Στόχοσ είναι θ όςο το δυνατόν ταχφτερθ ανάκαμψθ του Επιμελθτθριακοφ 
ΟΡΣ μετά από ςθμαντικζσ βλάβεσ ι ηθμίεσ που μπορεί να προκλθκοφν εςωτερικά ςτο Επιμελθτιριο και θ 
επαναδιάκεςθ των υπθρεςιϊν από νζο ςθμείο φιλοξενίασ εκτόσ Επιμελθτθρίου. 

Αντικείμενο του ζργου υπό αυτό το πρίςμα είναι: 

- Θ διάκεςθτθσ υποδομισ αυτισ 

- Οι μθχανιςμοί ςυγχρονιςμοφ μεταξφ primary και secondarydatacenter 

- Θ εκπόνθςθ ςχετικισμελζτθσ (DisasterRecoveryPlan) 

- H κζςθ ςε λειτουργία των ανωτζρω ςε παραγωγικι λειτουργία 

 

 

3.1.3. Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ 

Το Επιμελθτιριο με τθν παροφςα πρόταςθ πζραν τθσ αναβάκμιςθσ τθσ υποδομισ του ςε λογιςμικό κα 
προβεί και ςε γενικότερθ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των υποδομϊν του. Ο παρακάτω 
εξοπλιςμόσ κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν ομαλι και αποδοτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
Επιμελθτθρίου. Αφορά εξοπλιςμό απαραίτθτο για τθν ομάδα διοίκθςθσ και ςτθ ςυνζχεια για τθν 
ομάδα λειτουργίασ του ζργου κακϊσ και για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που κα πραγματοποιθκοφν.  
 

Ρρομικεια &Εγκατάςταςθ 
Εξοπλιςμοφ 

Μονάδα Μζτρθςθσ  Ρλικοσ  

ΣΤΑΚΕΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ Τεμάχια 5 

ΟΚΟΝΕΣ Τεμάχια 5 

MS OFFICE 2019 Άδειεσ 6 

ΦΟΘΤΟΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ Τεμάχια 1 

ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ LASER Τεμάχια 2 

ΕΓΧΩΜΟΛ ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ Τεμάχια 1 

ΟΚΟΝΘ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1 

ΒΛΝΤΕΟΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεμάχια 1 

ΡΑΝΛ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1 

ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ Τεμάχια 2 

 

Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να παραδοκεί και να εγκαταςτακεί ζτοιμοσ για λειτουργία ςτον χϊρο του 
ΕπιμελθτθρίουΣάμου. 
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3.2. Άμνλαο 2: Φεθηαθό Οηθνζύζηεκα Δμωζηξέθεηαο 

Στόχοσ του Άξονα 2: Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Εξωςτρζφειασ είναι:  

 Να προωκιςει τθ δικτφωςθ μεταξφ των Επιχειριςεων – Επιχειρθματιϊν – Ρολιτϊν του Νομοφ 

Σάμου. 

 Να αναδείξει τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτον Νομό.  

 Να αναδείξει τόςο εντόσ του Νομοφ, όςο και πανελλαδικά και παγκόςμια (πολυγλωςςικότητα) τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ των επιχειριςεων του νομοφ.            

 Να δθμιουργιςει ζναν κοινό τόπο διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ πάνω ςε κζματα που αφοροφν 

τισ επιχειριςεισ. 

 Να υποςτθρίξει τθν αγορά εργαςίασ. 

Να προωκιςει τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων μζςω ψθφοφορίασ ι δθμοςκόπθςθσ ςε ςθμαντικά 
κζματα επιχειρθματικότθτασ. 

Ρεριλαμβάνει τισ παρακάτωεφαρμογζσ 

 

3.2.1. ThinkTank: Πιαηθόξκα δηαβνύιεπζεο θαη ζπδήηεζεο γηα ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Το ψθφιακό οικοςφςτθμα κα περιλαμβάνει ζνα ςθμείο διαβοφλευςθσ ςτο οποίο το Επιμελθτιριο κα κζτει 

κζματα και οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να εκφράςουν τισ απόψεισ και τισ παρατθριςεισ τουσ. 

Συμπλθρωματικό κα υπάρχει και ζνασ χϊροσ ςυηιτθςθσ (forum) ςτον οποίο όλοι οι χριςτεσ κα μποροφν 

να δθμιουργιςουν κζματα ςυηιτθςθσ που αφοροφν τθν επιχειρθματικότθτα, τθν οικονομία και τθν 

κοινωνία.     

Τα βαςικά του χαρακτθριςτικά κα είναι: 

 Διαβοφλευςθ ςε ςθμαντικά επιχειρθματικά και κοινωνικά κζματα τθσ περιοχισ και γενικότερα. 

 Επικοινωνία και προϊκθςθ ιδεϊν προσ επίγνωςθ του κοινοφ. 

 Ανάπτυξθ προςζγγιςθσ τφπου management με εγγενι κίνθτρα, engagement των ςυμμετεχόντων 

από τθν οπτικι τθσ απόδοςθσ. 

 Δθμιουργία ιδεϊν μζςα από οργανωμζνεσ καμπάνιεσ. 

 Σαφινεια ςτθν διατφπωςθ προβλθμάτων, προκλιςεων και επικυμθτϊν αποτελεςμάτων. 

 Κατάτμθςθ και ςτόχευςθ των ςυμμετεχόντων μζςω προςωπικϊν προςκλιςεων για υποβολι θ 

ανακεϊρθςθ από διαφορετικζσ οπτικζσ. 

 Επικοινωνία με τουσ ςυμμετζχοντεσ για παροχι feedback και ενθμερϊςεων. 

 Ρροςφορά κινιτρων για μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων 

 Να καταςτεί εφκολθ θ υποβολι ιδεϊν και θ χριςθ του IDMS να μθν περιορίηεται ςτθν καταγραφι 

και διαμοιραςμό ιδεϊν, αλλά ςτθν προϊκθςι τουσ μζςα από καμπάνιεσ και ςτθν υλοποίθςθ τουσ 

με τελικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ 

 

 

3.2.2. Πιαηθόξκα Επηρεηξεκαηηθώλ Σπλεξγαζηώλ θαη Επελδύζεωλ 

Ζνασ ςθμαντικό μζροσ του οικοςυςτιματοσ κα είναι μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα για τθν προϊκθςθ και 

διευκόλυνςθ των ςυνεργαςιϊν  μεταξφ των επιχειριςεων, αλλά τθν ανάδειξθ των επιχειρθματικϊν 

επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτο Νομό.  
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Θ πλατφόρμα τθλεργαςίασ περιλαμβάνει τθ ςφηευξθ (matching) Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ  
επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν. Στα πλαίςια αυτά θ πλατφόρμα κα διευκολφνει: 
 

 τθν δθμοςίευςθ γενικϊν αγγελιϊν προςφοράσ - ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ 

επίςθσ και αναηιτθςθσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν.  

 τθν  αυτόματθ ςφηευξθ (ταίριαςμα - matching) των αντίςτοιχων προςφορϊν και ηθτιςεων 

 τθν αυτόματθ ενθμζρωςθ των επιχειριςεων που με βάςθ το matching υπάρχει πικανό 

ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ.  Θ αυτόματθ ςφηευξθ κα γίνεται με ζξυπνουσ μθχανιςμοφσ που κα 

λαμβάνουν υπόψθ τόςο το ειδικό αντικείμενο τθσ αγγελίασ όςο και το profile και τα 

ενδιαφζρονται ςυνεργαςίασ που ζχουν δθλϊςει οι επιχειριςεισ, αλλά και ςτοιχεία που 

αυτόματα κα αντλεί ο μθχανιςμόσ π.χ. αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από το 

Μθτρϊο του Επιμελθτθρίου, προϊόντα και υπθρεςίεσ από το ψθφιακό αποκετιριο του 

Επιμελθτθρίου, ιςτορικά ςτοιχεία από αντίςτοιχεσ ανακοινϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ, κλπ 

 Τθν προςζλκυςθ επενδφςεων, τθν ανάδειξθ επενδυτικϊν ευκαιριϊν και ςτατιςτικά ςτοιχεία 

επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, περιοχι κτλ 

 Ραρουςίαςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για τισ επιχειριςεισ 

του Νομοφ 

 
 

3.2.3. Εθαξκνγή Αγνξάο Εξγαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ κε απηόκαηε ηαύηηζε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

Θ εφαρμογι κα διαςυνδζεται ςε πραγματικό χρόνο με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου με 
αμφίδρομθ επικοινωνία για τθν ολοκλθρωμζνθ δθμιουργία προφίλ των Επιχειριςεων. 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα παρζχει τθν παρακάτω λειτουργικότθτα: 

 Καταχϊρθςθ αγγελιϊν εργαςίασ από εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ με ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα 

(«εργοδότεσ»).  

 Καταχϊρθςθ προςφοράσ εργαςίασ από εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ με κατάλλθλα δικαιϊματα 

(«εργαηόμενοι») με καταχϊρθςθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ με δομθμζνο τρόπο. Θ καταχϊρθςθ 

του βιογραφικοφ κα γίνεται από τον εγγεγραμμζνο χριςτθ με τθν βοικεια ενόσ απλοφ wizard. 

 Αναηιτθςθ με πολλαπλά κριτιρια (κλάδοσ δραςτθριοποίθςθσ, τομζασ/κζςθ απαςχόλθςθσ, ςχζςθ 

απαςχόλθςθσ, περιοχι εργαςίασ, περιγραφι κζςθσ / λζξεισ κλειδιά κλπ) των κζςεων εργαςίασ που 

ζχουν ειςαχκεί. 

 Αναλυτικι παρουςίαςθ ςτοιχείων επιλεγμζνθσ κζςθσ εργαςίασ (ςτοιχεία επιχείρθςθσ, περιγραφι 

κζςθσ εργαςίασ, πρόςκετεσ απαιτιςεισ κζςθσ) 

 Δυνατότθτα επικοινωνίασ (email) με τθν επιχείρθςθ 

 Αναηιτθςθ με πολλαπλά κριτιρια (τομζασ/κζςθ εργαςίασ, περιοχι εργαςίασ, τόπο διαμονισ, 

θλικία, προχπθρεςία, επίπεδο ςπουδϊν κλπ) των βιογραφικϊν που ζχουν ειςαχκεί. 

 Αναλυτικι παρουςίαςθ ςτοιχείων επιλεγμζνου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ  

 Ταυτοποίθςθ (Matching) προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ (μζςω τθσ δομθμζνθσ πλθροφορίασ 

που ζχει δθλωκεί τόςο ςτθν αγγελία εργαςίασ όςο και ςτο βιογραφικό ςθμείωμα) και αυτόματθ 

ενθμζρωςθ τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και τουσ εργοδότεσ,  
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3.2.4. Πιαηθόξκα Ηιεθηξνληθήο Ψεθνθνξίαο 

Κα πρζπει να προςφερκεί εξειδικευμζνθ και διαδεδομζνθ πλατφόρμα θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ϊςτε το 
Επιμελθτιριο να μπορεί με χριςθ αυτισ να διενεργεί αςφαλείσ και αδιάβλθτεσ ψθφοφορίεσ και ζρευνεσ 
μεταξφ των μελϊν του.  

Το επιμελθτιριο κα μπορεί μζςω τθσ πλατφόρμασ να ςχεδιάηει, αρχικοποιεί, προςκαλεί τουσ 
ψθφοφόρουσ και να εκτελεί και αποτιμά, με αδιάβλθτο τρόπο, ψθφοφορίεσ προκειμζνου να διενεργεί: 

- Δθμοςκοπιςεισ 

- Ζρευνεσ ςτα μζλθ ςτα πλαίςια διαβουλεφςεων 

- Ψθφοφορίεσ 

Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφερκεί πλιρωσ εξελλθνιςμζνθ και οι ψθφοφόροι κα πρζπει να ψθφίηουν 
εντόσ του κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και να λαμβάνουν ψθφιακι απόδειξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ. Θ ακεραιότθτα τθσ ψθφοφορίασ κα πρζπει να είναι μακθματικά επαλθκεφςιμθ μζςω τθσ χριςθσ 
κρυπτογραφίασ και χωρίσ καμία προςβολι του απορριτου. 

 

 

3.3. Άμνλαο 3: Φεθηαθό Οηθνζύζηεκα αλάδεημεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξνϊόληνο 

 

Θ παροφςα πρόταςθ περιλαμβάνει και μια ειδικότερθ εςτίαςθ ςτθν προβολι και ανάπτυξθ του 
Τουριςτικοφ τομζα.  Αυτό επιβάλλεται από τουσεξισκυρίωσλόγουσ: 

 ο τομζασ του Τουριςμοφ είναι θ ατμομθχανι τθσ εκνικισ οικονομίασ ςυμβάλλοντασ άμεςα και 

ζμμεςα ςε ποςοςτό περίπου 24% ςτο ΑΕΡ, 

 επίςθσ  αποτελεί ςθμαντικότατο παράγοντα ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ 

 ςιμερα οι εκνικζσ και τοπικζσ ςυλλογικζσ προςπάκειεσ προβολισ του τουριςτικοφ τομζα αφοροφν 

κυρίωσ τθν περιοχι και τισ δυνατότθτζσ τθσ και όχι το ςυνολικό τουριςτικό προϊόν (αυτό που οι 

επιχειριςεισ πωλοφν ωσ υπθρεςία ι/και προϊόν) 

 τα Επιμελθτιρια είναι οι μοναδικοί φορείσ οι οποίοι ςε τοπικό επίπεδο εκπροςωποφν κεςμικά το 

ςφνολο των επιχειριςεων, άρα και το ςυνολικό τουριςτικό προϊόν και επομζνωσ επιβάλλεται να 

καλφψουν αυτό το πολφ ςθμαντικό κενό  

 

 

3.3.1. Νέα Πιαηθόξκα Τνπξηζηηθνύ Οδεγνύ 

Στα πλαίςια αυτά κα αναβακμιςτεί τόςο αιςκθτικά όςο και λειτουργικά ο υφιςτάμενοσ  Τουριςτικόσ - 
πολιτιςμικόσ Επιχειρθματικόσ Οδθγόσ ϊςτε: 
 
Α) να αντλεί ςτοιχεία από τον γενικό Επιχειρθματικό Οδθγό και κα τα ςυμπλθρϊνει με εκείνα τα επιπλζον 
ςτοιχεία και μεταδεδομζνα που χαρακτθρίηουν το τουριςτικό προϊόν (π.χ. επιχειριςεισ διαμονισ, 
εςτίαςθσ, δραςτθριοτιτων, κλπ) 
Β) να ςυνδυάηει τα επιχειρθματικά δεδομζνα με ςφντομθ τουριςτικι προβολι τθσ περιοχισ παρζχοντασ 
ςτουσ επιςκζπτεσ μια ολοκλθρωμζνθ και ςυνδυαςτικι ενθμζρωςθ τόςο για τθν περιοχι (π.χ. τι αξίηει να 
επιςκεφκϊ) όςο και για τισ δυνατότθτζσ τθσ (π.χ. που μπορϊ να μείνω εκεί κοντά,  τι δυνατότθτεσ 
φαγθτοφ υπάρχουν,  αν υπάρχουν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ που μπορϊ να ςυμμετάςχω, αν υπάρχουν 
εκδθλϊςεισ,  ποιά είναι τα τοπικά προϊόντα, κλπ) 
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Θ νζα εφαρμογι κα ςυγκεντρϊνει και κα προωκεί το ςυνολικό Τουριςτικό - Ρολιτιςτικό Ρροϊόν, 
παρζχοντασ προβολι και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ: 

Α) ςτο ςφνολο των  Επιχειρήςεων που ςυμμετζχουν άμεςα και ζμμεςα ςτθ διαμόρφωςθ του τουριςτικοφ – 
πολιτιςτικοφ προϊόντοσ, (ενδεικτικά: επιχειριςεισ διαμονισ, εςτίαςθσ, αναψυχισ, ταξιδιωτικά γραφεία, 
ενοικιάςεισ οχθμάτων και ειδικοφ εξοπλιςμοφ, εκδρομζσ και περιθγιςεισ, ειδικά ςπορ και 
δραςτθριότθτεσ, διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, τοπικϊν προϊόντων, κλπ) 

Β) ςτουσ Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν προϊκθςθ και προβολι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
(ενδεικτικά: Ρεριφζρεια, ΟΤΑ, Σφλλογοι, Επιμελθτιρια άλλων Νομϊν, Ρολιτιςτικοί οργανιςμοί, 
Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ, κλπ), ςτουσ οποίουσ κα δίνεται θ δυνατότθτα εφκολθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 
πλθροφορίασ για το Τουριςτικό προϊόν που τουσ ενδιαφζρει, ςτισ δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ.  Θ δυνατότθτα 
αυτι κα παρζχεται μζςω τθσ εφαρμογισ Ανοικτϊν Δεδομζνων Open Data) που ζχει ιδθ αναφερκεί. 

Γ) ςτουσ Επιςκζπτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ςτουσ οποίουσ κα δίνεται θ δυνατότθτα, μζςα από τθν 
Τουριςτικι Ρφλθ του Επιμελθτθρίου  να πλθροφορθκοφν τι τουσ προςφζρει θ περιοχι και να λάβουν 
υπθρεςίεσ όπωσ προτάςεισ περιιγθςθσ, δθμοφιλείσ προοριςμοφσ, ςθμεία ενδιαφζροντοσ  κ.τ.λ.. Επιπλζον 
κα μποροφν να περιθγθκοφν μζςω διαδραςτικοφ χάρτθ απεικόνιςθσ τουριςτικϊν παροχϊν 
(καταλυμάτων/εςτιατορίων κτλ.) 

 

3.3.2. Progressive Web Application 

Είναι κατανοθτό ότι πλζον το μεγαλφτερο μερίδιο πρόςβαςθσ ςε web εφαρμογζσ προζρχεται από mobile 
ςυςκευζσ – κατά κφριο λόγω από μοντζρνα smartphones και ςε μικρότερο βακμό από tablets. Ειδικότερα 
ςτον κλάδο του Τουριςμοφ είναι απαραίτθτθ μια  mobile εφαρμογι που κα αποτελεί ζναν 
DestinationGuide για τισ Επιχειριςεισ του Νομοφ. 

Ωςτόςο ςτο παρόν ζργο κα χρθςιμοποιθκεί θ νζα τεχνολογία των ProgressiveWebApplications  με τα 
παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Είναι progressive και responsive – επομζνωσ είναι κατάλλθλα για κάκε τφπο ςυςκευισ 

προςφζροντασ ιδανικι εμπειρία χριςθσ  

 Είναι ανεξάρτθτα διακεςιμότθτασ internet ςφνδεςθσ – χαρακτθριςτικό ιδιαίτερα χριςιμο για τισ 

κινθτζσ ςυςκευζσ που ςυχνά είναι εκτόσ δικτφου. Αυτό επιτυγχάνεται με λιψθ δεδομζνων και 

περιεχομζνου όταν υπάρχει δίκτυο και ικανοποιθτικι λειτουργία τθσ εφαρμογισ με τα 

αποκθκευμζνα αυτά ςτοιχεία όταν θ ςυςκευι είναι εκτόσ δικτφου  

 Εμπειρία  χριςθσ όπωσ ζνα κλαςςικό nativeapplication: Με δυνατότθτα αυτόματθσ δθμιουργίασ 

εικονιδίου ςτθν επιφάνεια εργαςίασ όπωσ κα γίνονταν με μια τυπικι εγκατάςταςθ  

 Αυτόματθ ανανζωςθ ζκδοςθσ και αλλαγϊν – αφοφ θ εφαρμογι ανανεϊνεται αυτόματα από τον 

server όποτε υπάρχει ςφνδεςθ δικτφου – τόςο για τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ όςο και του 

περιεχομζνου όπωσ αναφζραμε παραπάνω. Επομζνωσ ΔΕΝ απαιτείται θ εγκατάςταςθ νζασ 

ζκδοςθσ αφοφ αυτι γίνεται αυτόματα. 

 

 

3.3.3. Υπεξεζίεο Ψεθηνπνίεζεο Επηρεηξήζεωλ γηα πξνβνιή 

Δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ προβολισ με πολυμεςικό περιεχόμενο για 400 Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ  ςτον 
νζο τουριςτικό οδθγό του Επιμελθτθρίου. Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να προζρχονται από τουσ τομείσ:  

 Διαμονι  

 Εςτίαςθ  
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 ΤουριςτικζσΔραςτθριότθτεσ  

 Ενοικιάςεισ / ΤουριςτικάΡρακτορεία  

 Ραραγωγοί Τοπικϊν Ρροϊόντων Τουριςτικοφ ενδιαφεροντοσ.  

Το πολυμεςικό υλικό κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα βαςικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ:  

 ΓενικιΡεριγραφι Επιχείρθςθσ 

 Ρροϊόντα / Υπθρεςίεσ 

 Ειδικζσ παροχζσ (π.χ. πιςίνα, Wi-Fi, parking) για τισ επιχειριςεισ διαμονισ  

 Στοιχεία Επικοινωνίασ  

 Στίγμα ςτονχάρτθ 

 Τουλάχιςτον 3 φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ 

 

 

3.4. Δλεξγεηεο Γεκνζηόηεηαο 

 

Το Επιμελθτιριο κα ακολουκιςει ζνα πλάνο δθμοςιότθτασ το οποίο ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθ χάραξθ των 
βαςικϊν ενεργειϊν που πρζπει να ακολουκιςει ϊςτε να επιτευχκεί θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ όλων των εμπλεκόμενων ςτο ζργο, κακϊσ και θ ευρεία προβολι του ζργου και των 
αποτελεςμάτων του, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ κάλυψθσ όλων των ομάδων – ςτόχων ςτο μζγιςτο 
δυνατό βακμό. Το πλάνο δθμοςιότθτασ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ:  

 Διοργάνωςθ 2 θμερίδων ςτο Επιμελθτιριο για τθν προβολι των αποτελεςμάτων του ζργου και τουσ 

ςτόχουσ που αυτό κζτει. Στισ θμερίδεσ κα ςυμμετζχουν τόςο οι τοπικοί φορείσ αλλά και οι 

ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ.  

 Δθμιουργία banner και προβολι του ζργου ςε τοπικά θλεκτρονικά μζςα. Κα δθμιουργθκοφν 

τουλάχιςτον 3 banners που να προβάλουν τθ νζα υποδομι του Επιμελθτθρίου και τισ υπθρεςίεσ 

προσ τισ επιχειριςεισ και τθν τοπικι κοινωνία. Κα δθμιουργθκοφν ςχετικά Δελτία Τφπου που κα 

δθμοςιευκοφν ςτον τοπικό θλεκτρονικό και ζντυπο τφπο.  

 Δθμιουργία ζντυπου υλικοφ για τθν προβολι των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν τοπικι κοινωνία 

και τισ επιχειριςεισ. Κα ςχεδιαςτοφν και κα τυπωκοφν 3.000 τρίπτυχα φυλλάδια που κα 

παρουςιάηουν ςυνοπτικά τισ νζεσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ του Επιμελθτθρίου. 

 Δθμιουργία ραδιοφωνικοφ ςποτ διάρκειασ ζωσ 30 δευτερολζπτων και δθμοςίευςι του ςε 

τουλάχιςτον 2 τοπικοφσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ.  

 Συνεχισ ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςα από τα Social Media του Επιμελθτθρίου. Δθμιουργία και 

προϊκθςθ 3 διαφθμίςεων των υπθρεςιϊν ςτθντοπικι αγορά.   

 

 

 

3.5. Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των ηθτοφμενων ςυςτθμάτων κα απαιτθκεί πιλοτικι λειτουργία για τον 

εντοπιςμό ςφαλμάτων και δυςλειτουργιϊν. Ο Ανάδοχοσ μετά τθ λιξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ κα πρζπει 

να παραδϊςει ειδικι αναφορά και τισ εφαρμογζσ εγκατεςτθμζνεσ και ζτοιμεσ για παραγωγικι λειτουργία. 

 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 59 

3.6. Δθπαίδεπζε Υξεζηώλ θαη Γηαρεηξηζηώλ 

Σε ςυνζχεια τθσ ανάπτυξθσ των ηθτοφμενων εφαρμογϊν και με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων 
ελζγχων ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του ςυςτιματοσ και 
εγχειρίδια υποςτιριξθσ χρθςτϊν (usermanuals). Σθμειϊνεται ότι θ τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ κα 
περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι των εφαρμογϊν.  

Επιπλζον κα πρζπει να προςφερκοφν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ και χριςτεσ του 
ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 7 Ανκρωποθμερϊν. Συνολικά κα εκπαιδευτοφν 5 άτομα, 2 Διαχειριςτζσ 
Συςτιματοσ και 3 Χριςτεσ των εφαρμογϊν. Θ εκπαίδευςθ κα είναι επιτόπια και κα πραγματοποιθκεί 
ςτον χϊρο του Επιμελθτθρίου.  

 

Λδιαίτερα για τουσ Διαχειριςτζσ των Συςτθμάτων κα γίνει ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ με αντικείμενο τθν 

αρχιτεκτονικι των εφαρμογϊν, τθν δυνατότθτα επζκταςθσ και διαςφνδεςθσ των εφαρμογϊν με άλλα 

ςυςτιματα, τα διαχειριςτικά κακικοντα των υπευκφνων, τθν διαχείριςθ χρθςτϊν, τισ ςυνκικεσ 

αςφαλείασ και τθν κριςιμότθτα των εφαρμογϊν.  

 

3.7. Τπεξεζίεο Φηινμελίαο 

Το παρόν ζργο ςυμβαδίηει με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ Ρολιτικισ 2016-2021 και 

ςυγκεκριμζνα με τθν Ρροτεραιότθτα 5.2: Αξιοποίθςθ υποδομϊν νζφουσ (Cloud)  

Πλεσ οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιοτου ζργου κα φιλοξενθκοφν ςτθν 

υποδομι G-Cloud τθσ ΚτΡ Α.Ε. 

Το G-Cloud είναι ζνα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα εγχείρθμα τθσ ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, που αποςκοπεί ςτθν κοινι χριςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν από τουσ Φορείσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ κτιςθσ, ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ τουσ, 

και τθν αφξθςθ του βακμοφ ευελιξίασ και αςφάλειάσ τουσ. Απϊτεροσ ςκοπόσ των παραπάνω είναι θ 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ και επιχειριςεισ. 

Θ κεντρικι διάκεςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν και εφαρμογϊν, μζςω του G-Cloud, προςφζρει οριηόντιεσ 

υπθρεςίεσ με πολλαπλά οφζλθ για το Επιμελθτιριο, όπωσ:  

 Μειωμζνο κόςτοσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων λόγω φιλοξενίασ χωρίσ κόςτοσ ςτoG-Cloud, 

 Εξοικονόμθςθ πόρων για τθν προμικεια, ςυντιρθςθ και λειτουργία τθσ αναγκαίασ υπολογιςτικισ 

υποδομισ, 

 Εγγυθμζνθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του G-Cloud μζςω ςυμφωνίασ επιπζδου 

υπθρεςίασ  (SLA), 

 Υψθλοφ επιπζδου παρεχόμενθ αςφάλεια 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να προςφζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ και κα αναλάβει τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και ελζγχου ορκισ λειτουργίασ ςτθν υποδομι του 

G-Cloud. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει λεπτομερϊσ και να τεκμθριϊςει τθν 

απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι και τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ που κα απαιτθκοφν για τθν ορκι και 

απροβλθμάτιςτθ λειτουργία των προςφερόμενων ςυςτθμάτων.   
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Ειδικό κεφάλαιο ςτθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου κα πρζπει να αποτελεί θ αρχιτεκτονικι των 

μθχανιςμϊν disasterrecovery για τθν υποδομι ΟΡΣ εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου. 

 

3.8. Οξηδόληηεο Απαηηήζεηο 

3.8.1. Σπκβαηόηεηα κε G-Cloud 

Δεδομζνου ότι οι εκτόσ Επιμελθτθρίου εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν και κα λειτουργιςουν ςτο G-Cloud 

τθσ ΚτΡ ΑΕ, κα πρζπει κάκε αντίςτοιχο ςφςτθμα:    

 να είναι cloudenabled, δθλαδι να λειτουργεί ι να ςχεδιάηεται να λειτουργιςει ςε περιβάλλον 

εικονικοποίθςθσ (hypervisor) και να ζχει ςχεδιαςτεί κατάλλθλα ι εναλλακτικά να ζχει 

αρχιτεκτονικι κατάλλθλθ για μεταφορά ςε περιβάλλον υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud) από 

φυςικζσ μθχανζσ (εφόςον λειτουργεί ςε αυτζσ) και επίςθσ να είναι ςυμβατό με το περιβάλλον 

εικονικοποίθςθσ του G-cloud (λογιςμικό εικονικοποίθςθσ VMware). 

 να ζχει ςαφϊσ κακοριςμζνεσ τισ απαιτιςεισ του ςε αποκθκευτικό χϊρο, δικτυακι κίνθςθ, backup, 

αςφάλεια και λοιπζσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να καταταχκεί ςε κάποιο από τα 

προςφερόμενα επίπεδα υπθρεςιϊν του G-Cloud τθσ ΚτΡ Α.Ε.  

 να ζχει ρυκμιςμζνα τα κζματα αδειοδότθςθσ των εφαρμογϊν και των δομικϊν του ςτοιχείων, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ νόμιμθ λειτουργία του.  

Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτισ υποδομζσ και ςτο περιβάλλον 

λειτουργίασ του G-Cloud και να ςυμμορφϊνεται με τισ τεχνικο-επιχειρθςιακζσ προδιαγραφζσ που διζπουν 

τθ λειτουργία του:  

 Τα λειτουργικά ςυςτιματα και το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηουν αρχιτεκτονικι x86 και να 

μποροφν να λειτουργιςουν πλιρωσ ςε εικονικζσ μθχανζσ πάνω ςε eSXI 6.0 (ι νεϊτερο) hypervisor 

 Δεν κα πρζπει να απαιτείται προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία των 

εφαρμογϊν (usbkeys, certificate servers, κλπ) ι επικοινωνία μεταξφ των εικονικϊν μθχανϊν πζρα 

από τισ προςφερόμενεσ παροχζσ του Κυβερνθτικοφ Νζφουσ 

 Θ εςωτερικι διευκυνςιοδότθςθ των εικονικϊν μθχανϊν κα πρζπει να είναι παραμετρικι και 

κακορίηεται κατά τθν εγκατάςταςθ ςτο Κυβερνθτικό Νζφοσ 

 Θ λειτουργία των εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων κα πρζπει να ςυνάδει με τισ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ του Κυβερνθτικοφ Νζφουσ, κακϊσ και τισ Αρχζσ Καλισ Λειτουργίασ Φιλοξενοφμενων 

ςυςτθμάτων. 

Σχετικά με τουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ, οι εικονικζσ μθχανζσ (VMs) που δφναται να διατεκοφν ςτον 

Ανάδοχο από το Κυβερνθτικό Υπολογιςτικό Νζφοσ G-Cloud τθσ ΚτΡ Α.Ε. για τθν υλοποίθςθ και 

παραγωγικι λειτουργία του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ζχουν τα κάτωκι μζγιςτα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 24  εικονικοί πυρινεσ (Virtual Cores) 

 32GB μνιμθ ανά εικονικι μθχανι (Ram/VM) 

 120GB αποκθκευτικό χϊρο ανά εικονικι μθχανι (storage/VM) για λειτουργικό ςφςτθμα και 

εφαρμογζσ 

Επιπρόςκετα, δφναται να διατεκεί αποκθκευτικόσ χϊροσ (SANStorage) για εγκατάςταςθ Βάςεων 

Δεδομζνων ι αποκικευςθ αρχείων κατά μζγιςτο 10TB. Ο απαιτοφμενοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ για λιψθ 
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αντιγράφων αςφαλείασ και τα απαραίτθτα αναλϊςιμα (tapes) για τθν λιψθ αντιγράφων εκτόσ Κζντρου 

Δεδομζνων/VTL κα παρζχονται από το G-Cloud ςε αντιςτοιχία με τισ αιτοφμενεσ υποδομζσ. 

Ραρόλο που το Κυβερνθτικό Υπολογιςτικό Νζφοσ G-Cloud τθσ ΚτΡ Α.Ε. παρζχει δυνθτικά ευελιξία ςτουσ 

πόρουσ που μπορεί να διακζςει ςτο εκάςτοτε Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, θ ςωςτι αξιοποίθςθ των πόρων 

αυτϊν, αποτελεί μείηον ηιτθμα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ.  Σφμφωνα με το 

παραπάνω, επιςθμαίνεται ότι θ ορκι χριςθ πόρων (κατά ςυμμόρφωςθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν) 

αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να περιγράψει και να τεκμθριϊςει 

ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τθν προτεινόμενθ από αυτόν Αρχιτεκτονικι, όςον αφορά τα χαρακτθριςτικά 

του εξοπλιςμοφ υποδομισ του G-Cloud τθσ ΚτΡ ΑΕ που κα απαιτθκεί για τθν εγκατάςταςθ του Συςτιματοσ 

και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ που εγγυϊνται τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων του G-Cloud τθσ ΚτΡ ΑΕ. Συγκεκριμζνα: 

1. τον απαιτοφμενο αρικμό υπολογιςτικϊν πόρων (ςε VMs), αναλφοντασ κατά περίπτωςθ τισ 

απαιτιςεισ ςε εικονικοφσ πυρινεσ (vcores), μνιμθ (RAM) και αποκθκευτικό χϊρο (storage) 

2. το βζλτιςτο, κατά τον υποψιφιο Ανάδοχο, λογικό ςχιμα διαςφνδεςθσ αυτϊν για τθν επίτευξθ τθσ 

μεγαλφτερθσ δυνατισ αςφάλειασ και διακεςιμότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψιν τισ δυνατότθτεσ των 

προςφερόμενων υποδομϊν του Κυβερνθτικοφ Υπολογιςτικοφ Νζφουσ G-Cloud (load balancing, vm 

Ware high availability). 

3. τθ δζςμευςθ ότι καλφπτεται το ςφνολο των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ με τθν προτεινόμενθ 

υποδομι. 

4. πικανζσ μελλοντικζσ δυνατότθτεσ επζκταςθσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ (scaleup/scaleout), ζτςι 

ϊςτε να γίνεται θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των προςφερόμενων υποδομϊν του 

Κυβερνθτικοφ Υπολογιςτικοφ Νζφουσ G-Cloud 

Σε περίπτωςθ που θ λφςθ του υποψθφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειεσ χριςθσ ζτοιμου εμπορικοφ 

λογιςμικοφ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προμθκεφςει, ςτο πλαίςιο του ζργου, άδειεσ ςυμβατζσ 

με το περιβάλλον του Κυβερνθτικοφ Υπολογιςτικοφ Νζφουσ G-Cloud τθσ ΚτΡ ΑΕ. Για τθν προμικεια αυτι 

κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ γενικζσ και ειδικζσ κατά περίπτωςθ ςυνκικεσ διαχείριςθσ αδειϊν 

χριςθσ εμπορικοφ λογιςμικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον του G-Cloud τθσ ΚτΡ ΑΕ. 

Ρεραιτζρω, είναι ςθμαντικό να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω:  

Σε περίπτωςθ που απαιτοφνται πιςτοποιθτικά SSL για τθν λειτουργία του Συςτιματοσ ι τθν επικοινωνία 

με τρίτα, κα πρζπει να προςφερκοφν από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Δεν είναι εφικτι θ χριςθ των 

υφιςτάμενων πιςτοποιθτικϊν του κυβερνθτικοφ Νζφουσ γι’ αυτό τον ςκοπό. 

Είναι επικυμθτό θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ να εκμεταλλεφεται τισ 

προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ και παροχζσ του Κυβερνθτικοφ Νζφουσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ γριγορθ 

και εφκολθ προςκικθ επιπλζον πόρων ςτο φιλοξενοφμενο ςφςτθμα (scale-up&scale-out) για κάλυψθ 

μελλοντικϊν επιχειρθςιακϊν αναγκϊν. 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ τθσ Ρολιτικισ 

Αςφάλειασ τθν οποία εφαρμόηει και τθρεί θ ΚτΡ ΑΕ ςε όλα τα φιλοξενοφμενα Ρλθροφοριακά Συςτιματα 

ςτο Κυβερνθτικό Υπολογιςτικό Νζφοσ G-Cloud, κακϊσ και να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Συμφωνίασ Φιλοξενίασ Ζργου. 

Θ Ρολιτικι Αςφαλείασ κα δοκεί ςτον Ανάδοχο κατά τθν 1θ Φάςθ του Ζργου. 
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3.8.2. Δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και λόγω του ρόλου των ΟΡΣ, δίνεται 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ, δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ των 

απαραίτθτων ςυνεργαςιϊν μεταξφ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι 

οποίεσ παράγουν πρωτογενϊσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και των απαραίτθτων διεπαφϊν μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθ διαλειτουργικότθτα αφενόσ μεταξφ των λειτουργικϊν ενοτιτων 

(υποςυςτθμάτων) που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και αφετζρου μεταξφ 

ςυςτθμάτων τρίτων φορζων. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να προδιαγράψει ςτθν προςφορά του τον τρόπο 

και τισ τεχνολογίεσ με τισ οποίεσ κα υλοποιιςει τθν διαλειτουργικότθτα.  

Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ ςτα πλαίςια του ζργου είναι, όπωσ αναλφεται ςε προγενζςτερα κεφάλαια, αφενόσ θ 

ενςωμάτωςθ νζων λειτουργιϊν ςτο υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και αφετζρου θ διαςφνδεςθ με 

αυτό για τα ΟΡΣ που κα λειτουργοφν εκτόσ αυτοφ. Ζτςι θ διαλειτουργικότθτα του ζργου αφορά μεταξφ 

άλλων και τουσ τρόπουσ διαςφνδεςθσ λογιςμικϊν με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα κρίςιμο μιασ και για τουσ υπαλλιλουσ του Επιμελθτθρίου, οι διεπαφζσ χριςτθ κα είναι ςτο 

υφιςτάμενο ΟΡΣ του, ϊςτε να ζχουν ενιαία εμπειρία χριςθσ και ςυνολικι εποπτεία ςε επίπεδο 

επιχείρθςθσ για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

αναλφςει διεξοδικά ςτθν προςφορά του και επί ποινι αποκλειςμοφ τον τρόπο με τον οποίο κα καλφψει 

τθν προδιαγραφι αυτι. 

Τεχνολογικά, θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για μεταφορά 

και χριςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί - με άλλα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα αφορά: 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ 

πλθροφορίασ/δεδομζνων και τθσ μετα-πλθροφορίασ / δεδομζνων) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν: 

 ανταλλαγι των πλθροφοριϊν (τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία 

μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο) 

 πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα δεδομζνα (αςφάλεια/ ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι 

τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ) 

 αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι 

άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια των διαλειτουργικϊν 

υπθρεςιϊν) 

Κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα κάτωκι: 

 Θ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ ςχεδίαςθσ και τα τεχνολογικά πρότυπα του Ρλαιςίου 

Διαλειτουργικότθτασ& Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν (ΡΔ&ΥΘΣ) (http://www.e-gif.gov.gr). 

 Κα πρζπει να υλοποιθκεί ςχιμα διαλειτουργικότθτασ, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν 

επικοινωνία, αςφαλι διαςφνδεςθ (μζςω διαδικτφου), ςυνεργαςία και ανταλλαγι δεδομζνων μζςω 

τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν, αξιοποιϊντασ διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

Κα πρζπει να προβλεφκεί δθλαδι θ δυνατότθτα μεταφοράσ των δεδομζνων ςε τρίτεσ εφαρμογζσ ι 

άλλεσ πλατφόρμεσ αποκικευςθσ (migration), μζςω ανοικτϊν και διεκνϊσ αναγνωριςμζνων προτφπων 

για τθν ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα. Κα χρθςιμοποιθκοφν οι κάτωκι 

τεχνολογίεσ ανοικτϊν προτφπων (ι άλλεσ ιςοδφναμεσ κατόπιν ςχετικισ τεκμθρίωςθσ).  
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Στθν περίπτωςθ WebServices βαςιςμζνων ςε SOAP: 

 XML, που περιλαμβάνει βαςικι XML, XMLschemas και XMLparsers, για τθ δόμθςθ/μορφοποίθςθ 

ανταλλαςςόμενων δεδομζνων 

 SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ζνα πρωτόκολλο (βαςιςμζνο ςε XML) για τθν 

ανταλλαγι δομθμζνθσ πλθροφορίασ μεταξφ εφαρμογϊν μζςω web-services 

 WSDL (Web Services Description Languages) για τθν περιγραφι των μθνυμάτων, λειτουργιϊν και 

τισ αντιςτοιχίςεισ πρωτοκόλλων των web-services. 

 Στθν περίπτωςθ WebServices βαςιςμζνων ςε REST: 

 JSONover HTTP 

 

3.8.3. Αζθάιεηα Σπζηήκαηνο θαη Πξνζηαζία Ιδηωηηθόηεηαο 

Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ 

κατάλλθλεσ δράςεισ για: 

 τθν αςφάλεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν, μζςων και 

υποδομϊν ςτισ οποίεσ  κα λειτουργοφν τα ΟΡΣ (π.χ. εικονικόσ εξοπλιςμόσ)), 

 τθν διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των υποκείμενων πλθροφοριϊν, 

 τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων, αναηθτϊντασ, 

εντοπίηοντασ και εφαρμόηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικο-

διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν. 

Τα τεχνικά μζτρα αςφαλείασ κα υλοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο των προϊόντων και υπθρεςιϊν 

που κα ζχει ιδθ προςφζρει για τα ΟΡΣ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει για τθν 

προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ των ςυςτθμάτων, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των 

πλθροφοριϊν.  

Σε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ εγγραφισ και αυκεντικοποίθςθσ των επιχειριςεων ςτα ΟΡΣ του ζργου κα 

πρζπει να διαςφαλιςτεί θ άπαξ πραγματοποίθςι τουσ μζςω κεντρικοφ μθχανιςμοφ και θ διάφανθ 

διαμοίραςι τουσ από εφαρμογι ςε εφαρμογι (singlesignon, customerregistry). 

 

3.8.4. Πξνζβαζηκόηεηα – Επρξεζηία 

3.8.4.1. Ρροςβαςιμότθτα 

Τα ςυςτιματα που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν αρχι του 

«Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με 

αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο των προςφερόμενων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των εφαρμογϊν 

τθσ, θ καταςκευι τθσ πφλθσ και οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τθσ, κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με 

τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Λςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο 

τουλάχιςτον «ΑA» (WCAG 2.0 levelAA).  

Σθμειϊνεται ότι θ ςυμμόρφωςθ με τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά περίπτωςθ κα πρζπει να 

ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο με ευκφνθ του Αναδόχου. 
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Πςον αφορά τισ απαιτιςεισ υποδομισ χριςθσ των υπθρεςιϊν, τόςο για το προςωπικό του Επιμελθτθρίου 

όςο και για το κοινό / επιχειριςεισ, κα πρζπει να απαιτείται απλά θ χριςθ ενόσ κοινοφ webbrowser, χωρίσ 

τθν χριςθ addons και επιπροςκζτων extensions. Κα πρζπει να υποςτθρίηονται όλοι οι διαδεδομζνοι 

webbrowsers ςτθν πλζον πρόςφατθ ζκδοςι τουσ όπωσ αυτι διατίκεται από τον καταςκευαςτι τουσ. Δεν 

κα πρζπει να απαιτείται θ εγκατάςταςθ οποιοδιποτε λογιςμικοφ πλθν του webbrowser ςτουσ ςτακμοφσ 

εργαςίασ. 

3.8.4.2. Ευχρθςτία 

Κάκε προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακρίνεται από υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ – ευχρθςτίασ 

ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα παρζχει. 

Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν κι 

επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να 

μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν 

επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Θ 

λογικι/ λειτουργικι πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε 

χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με 

ευκολία. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τεκμθριϊςει ςτθν Ρροςφορά του, τθ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ κακϊσ και το πλάνο 

δοκιμαςιϊν ευχρθςτίασ και ςχεδιαςτικϊν αναπροςαρμογϊν που κα ακολουκιςει για να διαςφαλίςει το 

επικυμθτό επίπεδο ευχρθςτίασ.  

Οι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ευχρθςτίασ περιλαμβάνουν: 

Τα βιματα και τισ ενζργειεσ από τθν πλευρά του χριςτθ για κάκε επικυμθτι λειτουργία πρζπει να είναι 

ελαχιςτοποιθμζνα και ανάλογα με το προφίλ του. 

Συμβατότθτα: Οι web-εφαρμογζσ που κα υλοποιθκοφν κα πρζπει να είναι προςβάςιμεσ με τρεισ (3) 

τουλάχιςτον, από τουσ πιο διαδεδομζνουσ φυλλομετρθτζσ (webbrowsers), κακϊσ και μζςω διαφόρων 

τερματικϊν ςυςκευϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορθτϊν (tablets, smartphones), επομζνωσ θ 

διεπαφι με το χριςτθ κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε οποιοδιποτε μζγεκοσ 

ι τφπο / Λειτουργικό Σφςτθμα ςυςκευισ (responsivedesigntechniques). 

Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ (κατά το δυνατόν) και να τθρείται 

ςυνζπεια ςτθ χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να επιδεικνφουν οι 

οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ και οι τοποκετιςεισ αντικειμζνων. Στο επίπεδο των εφαρμογϊν και 

διαδραςτικϊν λειτουργιϊν,  παρόμοιεσ λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε 

ανάλογα αποτελζςματα. 

Αξιοπιςτία: Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςαφείσ διαβεβαιϊςεισ δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ 

του ςυςτιματοσ ότι: 

 οι ςυναλλαγζσ του διεκπεραιϊνονται με αςφάλεια, 

 οι πλθροφορίεσ που ειςάγει ςτο ςφςτθμα είναι ςωςτζσ και επαρκείσ (ελαχιςτοποίθςθ λακϊν 

χριςτθ μζςω ολοκλθρωμζνου πρωτοβάκμιου ελζγχου), 

 οι πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το ςφςτθμα είναι ακριβείσ και επικαιροποιθμζνεσ, 

 θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ είναι προβλζψιμθ, 
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 τα όρια των ςυναλλαγϊν του με το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςαφϊσ διακριτά π.χ. ο χριςτθσ δεν 

πρζπει να ζχει καμία αμφιβολία για το εάν θ ςυναλλαγι του ζχει ολοκλθρωκεί ι χρειάηεται να 

προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με υψθλά επίπεδα πλθροφόρθςθσ. 

Ρροςανατολιςμόσ: Σε κάκε ςθμείο τθσ περιιγθςισ του ςτισ web εφαρμογζσ, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςτθ 

διάκεςι του εμφανι ςθμάδια που υποδεικνφουν ποφ βρίςκεται (κεματικι ενότθτα ι εφαρμογι, 

κατθγορία, λειτουργία, κλπ), ποφ μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρζπει να κάνει. 

Ελαχιςτοποίθςθ λακϊν: Κα πρζπει να αποφεφγονται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τα πεδία ελεφκερου 

κειμζνου εφόςον θ ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χριςθ checkboxes, radiobuttons, drop-downlists 

κλπ. 

Υποςτιριξθ Χρθςτϊν: Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ και βοικειασ 

ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν απαιτοφνται.  

Διαφάνεια: Ο χριςτθσ κα πρζπει να «ςυναλλάςςεται» με το Σφςτθμα χωρίσ να αντιλαμβάνεται τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ διεργαςίεσ διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν. 

Ρελατοκεντρικι Αντίλθψθ: Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ πρζπει να είναι 

προςανατολιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ και όχι ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ του Επιμελθτθρίου 

(εξωςτρεφισ αρχιτεκτονικι πλθροφοριϊν). 

 

3.8.4.3. Ανοικτά Ρρότυπα και Δεδομζνα 

Θ γενικι φιλοςοφία τθσ υλοποίθςθσ των ςυςτθμάτων (υλικοφ και λογιςμικοφ) του παρόντοσ ζργου πρζπει 

να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ τάςεισ για ανοικτι αρχιτεκτονικι (openarchitecture) και ανοικτά ςυςτιματα 

(opensystems). Ο όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο προμθκευτι 

και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (standards), τα οποία διαςφαλίηουν: 

 τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν εφαρμογϊν 

διαφορετικϊν προμθκευτϊν 

 τθ διαδικτυακι ι άλλθ ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά 

ςυςτιματα 

 τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν 

 τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ 

δομι και τθ φιλοςοφία 

 τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, και όςον αφορά τθν ανάπτυξθ όλων των εφαρμογϊν (τυποποιθμζνων και μθ) 

του παρόντοσ ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει: 

 Αρκρωτι ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 

 Χριςθ διεκνϊν και εμπορικϊσ αποδεκτϊν προτφπων διαλειτουργικότθτασ, όπωσ για παράδειγμα 

οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (webservices) για τθν τυποποιθμζνθ επικοινωνία μεταξφ 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. 

 Για τα υποςυςτιματα εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν, υλοποίθςθ βαςιςμζνθ ςε αρχιτεκτονικι 

τουλάχιςτον 3 επιπζδων (3-tierarchitecture), θ οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο, το επίπεδο των 

παρουςίαςθσ, το επίπεδο επιχειρθςιακισ λογικισ και το επίπεδο των δεδομζνων. 
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3.8.4.4. Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ 

Με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κα παρζχονται θλεκτρονικζσ πολυκαναλικζσ υπθρεςίεσ τόςο προσ 

τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ του ζργου, όςο και προσ το ευρφτερο κοινό και των ωφελοφμενων κατά 

περίπτωςθ. Ωσ εκ τοφτου υπάρχουν απαιτιςεισ πρόςβαςθσ για όλα τα κανάλια επικοινωνίασ που 

προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ζργου.  

Ειδικότερα το ςφςτθμα κα μπορεί να παρζχει πλθροφορίεσ μζςα από διαφορετικά κανάλια, όπωσ 

ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω: 

Μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: το ςφςτθμα κα μπορεί να αποςτζλλει ειδοποιιςεισ ςε μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, ςε ςθμαντικά ορόςθμα (milestones). 

Ρρόςβαςθ από διαφορετικζσ πλατφόρμεσ: το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

(access) ςε επιλεγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ από κινθτζσ πλατφόρμεσ (π.χ. tabletdevices, iOS και 

Androidsmartphonesκλπ). 

 

3.8.4.5. Άδειεσ Λογιςμικοφ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ενςωματϊςει ςτθν προςφορά του το πλικοσ και τα 

χαρακτθριςτικά των αδειϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν αρχιτεκτονικι λφςθ που προτείνει για τα  ΟΡΣ (π.χ. 

λειτουργικά ςυςτιματα και antivirus για όλα τα VMs,  άδειεσ για databasecluster, αντίςτοιχεσ άδειεσ για 

τα υπόλοιπα ςυςτθμικά λογιςμικά κακϊσ και για τυχόντα υποςυςτιματα που προςφζρονται ωσ ζτοιμο 

λογιςμικό). Επίςθσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του, το πλικοσ και τα χαρακτθριςτικά των 

αδειϊν των υποςυςτθμάτων που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου.  

Οι άδειεσ κα πρζπει να είναι απεριόριςτθσ ι εξαιρετικά μεγάλθσ διάρκειασ (τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ) και 

να καλφπτουν απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ προςφορά ςυςτθμικϊν 

λογιςμικϊν ανοικτοφ κϊδικα ϊςτε το Επιμελθτιριο να μθν ζχει περιοριςμοφσ ςτθν μελλοντικι επζκταςθ 

τθσ υποδομισ και τθν εγκατάςταςθ νζων ςτιγμιότυπων των εν λόγω λογιςμικϊν. Ωσ ςυςτθμικά λογιςμικά 

νοοφνται: λειτουργικά ςυςτιματα, εξυπθρετθτζσ ιςτοφ / εφαρμογισ, βάςεισ δεδομζνων και γενικότερα 

λοιπά τρίτα ςυςτιματα που προςφζρονται και αξιοποιοφνται από τισ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτα 

πλαίςια του ζργου. 

Πλεσ οι άδειεσ κα πρζπει να αφοροφν λογιςμικό το οποίο κα μπορεί να λειτουργιςει ςε περιβάλλον 

virtualization βαςιςμζνο ςε VMWare. Επιπλζον κα πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ οποιεςδιποτε άλλεσ 

απαιτιςεισ που κα κακιςτοφν το λογιςμικό ςυμβατό με το G-cloud.  

 

3.9. Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Δγγύεζεο θαη πληήξεζεο 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ για τα 

προςφερόμεναςυςτιματα, που περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

Το Χρονικό διάςτθμα (ςε χρόνια) για εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ) ορίηεται 

τουλάχιςτον ςε δφο (2) ζτθ για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία παραλαβισ. 

Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 
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 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν. 

 Εφρυκμθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςε βάςθ 24 x 7. 

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) πλιρθσ 

αποκατάςταςθ με κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/fix).  

 Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του υλικοφ και λογιςμικοφ. 

 Υπθρεςία HelpDesk για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, διακζςιμθ από τισ 8:00 – 15:00 όλεσ 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω φαξ ι email που κα δθλϊςει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 
 

 

3.10. Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ 

Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ. 

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ, και 
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ:  

 

ΦΑΣΘ Α’: Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ 

Διάρκεια Φάςθσ: 1 Μινασ (Μ1)  

Σε 5 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί από τον ανάδοχο το 
Επικαιροποιθμζνο Χρονοδιάγραμμα του ζργου. Στθ ςυνζχεια, ςτθ φάςθ αυτι διεξάγονται οι εργαςίεσ 
αναγνϊριςθσ και κακοριςμοφ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν των νζων ςυςτθμάτων και 
εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου. Κα πραγματοποιθκεί αναλυτικι μελζτθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν κακϊσ και λεπτομερισ καταγραφι του 
περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί.  

 

ΦΑΣΘ Β’: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 

Διάρκεια Φάςθσ: 2.5 Μινεσ (Μ2 – Μ4) 

Στθ Φάςθ αυτι διεξάγεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ 
των νζων ςυςτθμάτων και ψθφιακϊν εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου.  

 

ΦΑΣΘ Γ’: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν,  

Διάρκεια Φάςθσ: 3.5 Μινεσ (Μ2 – Μ5)  

Στθ φάςθ αυτι κα αναπτυχκοφν όλα τα ςυςτιματα και οι εφαρμογζσ που προβλζπονται από τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Βάςει τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ που κα οριςτικοποιθκεί κατά τον Μ1 του ζργου, θ 
Φάςθ Γ’ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα το πολφ 5 μθνϊν και περιλαμβάνει: 

 Σχεδίαςθ Εφαρμογϊν και Υπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν και Υπθρεςιϊν 

 Ραραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων 

 Ολοκλιρωςθ και διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων με υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι τρίτα ςυςτιματα 
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 Υλοποίθςθ μθχανιςμϊν εξωςτρζφειασ 

 Εφαρμογι Σεναρίων Ελζγχου 

 Κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία όλων των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν βάςει τθν Μελζτθσ του Ζργου. 

 

ΦΑΣΘ Δ’: Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 

Διάρκεια Φάςθσ: 1 Μινασ (Μ5 – Μ6) 

Σε ςυνζχεια τθσ φάςθσ Γ’ κα διεξαχκεί θ πιλοτικι φάςθ διάρκειασ ενόσ (1) μινα προκειμζνου να 
αναγνωριςκοφν πικανζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ και υλοποιοφνται. Ραράλλθλα κα 
πραγματοποιθκεί θ επιτόπια εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν και χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Στο τζλοσ τθσ 
φάςθσ αυτισ το τελικό ςφςτθμα τίκεται ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία. 

 

ΦΑΣΘ Ε’: Δθμοςιότθτα αποτελεςμάτων ζργου 

Διάρκεια Φάςθσ: 1 Μινασ (Μ6) 

Στθν τελευταία φάςθ του ζργου κα υλοποιθκοφν οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ των αποτελεςμάτων του 
ζργου, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τθσ παροφςασ, τόςο για το ευρφ κοινό όςο και για ειδικά κοινά – 
ςτόχουσ. 

 

3.11. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 

Φάςθ Α: Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ 

Ρ.Α.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Ζργου 

Ρ.Α.2. Μελζτθ Εφαρμογϊν (Μελζτθ τεχνικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των εφαρμογϊν, Μελζτθ 
Ρεριεχομζνου Εφαρμογϊν) 

 

Φάςθ Β:  Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

Ρ.Β.1. Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 

Ρ.Β.2. Αναφορά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ 

 

Φάςθ Γ: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 

Ρ.Γ.1. Υποδομι Disaster Recovery για το υφιςτάμενο ΟΡΣ 

Ρ.Γ.2. ThinkTank: Ρλατφόρμα διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ για κζματα επιχειρθματικότθτασ 

Ρ.Γ.3. Ρλατφόρμα B2B Επιχειρθματικϊν Συνεργαςιϊν  και Επενδφςεων 

Ρ.Γ.4. Εφαρμογι Αγοράσ Εργαςίασ 

Ρ.Γ.5. Ρλατφόρμα θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ 

Ρ.Γ.6. Ψθφιακό Οικοςφςτθμα ανάδειξθσ του Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ και Destination Progressive Web 
Application 

Ρ.Γ.7. Υλικό Ψθφιοποίθςθσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και παρουςίαςθ προβολισ 
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ΦΑΣΘ Δ’: Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 

Ρ.Δ.1. Αναφορά Ριλοτικι Λειτουργίασ 

Ρ.Δ.2. Αναφορά Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ 

 

ΦΑΣΘ Ε’: Δθμοςιότθτα αποτελεςμάτων ζργου 

Ρ.Ε.1. Αναφορά και Υλικό ενεργειϊν δθμοςιότθτασ 
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ, € 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ,€ 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

Α. Μελζτθ εφαρμογισ  ΑΡΟΚΟΡΘ 1 4.032,27 4.032,27 

Β. Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ       17.589,35 

ΣΤΑΚΕΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ Τεμάχια 5 700,00 3.500,00 

ΟΚΟΝΕΣ Τεμάχια 5 170,00 850,00 

OFFICE 2019 Άδειεσ 6 250,00  1.500,00 

ΦΟΘΤΟΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ Τεμάχια 1 970,00  970,00 

ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ LASER Τεμάχια 2 400,00  800,00 

ΕΓΧΩΜΟΛ ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ Τεμάχια 1 330,00 330,00 

ΟΚΟΝΘ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1 1.130,00  1.130,00 

ΒΛΝΤΕΟΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεμάχια 1 650,00 650,00 

ΡΑΝΛ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1 320,00 320,20 

ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ Τεμάχια 2 2.560,00  5.120,00 

Μεταφορά & Εγκατάςταςθ ΑΡΟΚΟΡΘ 1 2.419,35 2.419,35 

Γ. Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν       125.806,45 

Ρ.Γ.1. Υποδομι Disaster Recovery για το 
υφιςτάμενο ΟΡΣ 

Α/Μ 4 2.419,35 9.677,42 

Ρ.Γ.2. Think Tank: Ρλατφόρμα διαβοφλευςθσ 
και ςυηιτθςθσ για κζματα 
επιχειρθματικότθτασ 

Α/Μ 7 2.419,35 16.935,48  

Ρ.Γ.3. Ρλατφόρμα B2B Επιχειρθματικϊν 
Συνεργαςιϊν  και Επενδφςεων 

Α/Μ 12 2.419,35 29.032,26  

Ρ.Γ.4. Εφαρμογι Αγοράσ Εργαςίασ Α/Μ 5 2.419,35 12.096,77 

Ρ.Γ.5. Ρλατφόρμα θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ Α/Μ 4 2.419,35 9.677,42  

Ρ.Γ.6. Ψθφιακό Οικοςφςτθμα ανάδειξθσ του 
Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ και Destination 
Progressive Web Application 

Α/Μ 12 2.419,35 29.032,26  

Ρ.Γ.7. Υπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων 

Α/Μ 8 2.419,35 19.354,84 

Δ. Ριλοτικι λειτουργία και εκπαίδευςθ       7.258,06 

Ρ.Δ.1 Ριλοτικι Λειτουργία Α/Μ 1,5 2.419,35 3.629,03 

Ρ.Δ.2 Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν και Διαχειριςτϊν  Α/Μ 1,5 2.419,35 3.629,03 
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Ε. Δθμοςιότθτα Αποτελεςμάτων Ζργου     6.612,90 

Διοργάνωςθ Θμερίδων Αποκοπι 2 806,45 1.612,90 

Δθμιουργία και ανάρτθςθ banners Αποκοπι 1 1.209,68  1.209,68 

Σχεδιαςμόσ και Εκτφπωςθ Φυλλαδίων Αποκοπι 1 806,45  806,45 

Δθμιουργία και δθμοςίευςθ ραδιοφωνικοφ 
ςποτ 

Αποκοπι 1 967,74  967,74 

Διαφθμιςτικι Ρροϊκθςθ ςε social media Αποκοπι 1 2.016,13  2.016,13 

    ΑΘΟΙΣΜΑ Α+Β+Γ+Δ+Ε: 161.299,03 

  ΦΡΑ 24 %: 38.711,77 

  ΣΥΝΟΛΟ: 200.010,80 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Α)Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων -  Β)Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

Α)Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να 

υλοποιιςει και να παραδϊςει το ςφνολο του υπθρεςιϊν που ζχει αναλάβει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτα άρκρα και παραρτιματα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό 

περιλαμβάνει και τθρϊντασ απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

2. Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυνεργάηεται με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ, ςχετικά 

με τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και των 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, όπωσ και των υπεργολάβων, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε 

υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 

προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και των 

υπεργολάβων, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να 

ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν 

πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ 

Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, 

ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν 

αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

5. O Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και πλιρωσ υπεφκυνοσ για πράξεισ ι παραλείψεισ του προςωπικοφ/ 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν/υπεργολάβων που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου και οφείλει να 

ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να 

ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ αρχισ. 

6. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 

υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμερομθνία που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά 

που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ όλων των φάςεων του ζργου να τθρεί τουσ όρουσ χριςθσ 

και πολιτικισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων (Κανονιςμόσ 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016) κακϊσ και τισ διατάξεισ του 3471/2006 για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 
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8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε 

άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

9. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 

Ζνωςθ/Κοινοπραξία, κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 

μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ 

του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ 

του Ζργου. 

10. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 

λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και το ίδιο ςυμβατικό 

τίμθμα. 

11. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ ενόσ 

εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι 

απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα αλλθλεγγφωσ εναπομείναντα μζλθ του 

Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ 

ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του ν.4412/2016 και τισ μετϋαυτοφ 

τροποποιιςεισ του. 

13. Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου τθροφνται οι κανόνεσ δθμοςιότθτασ για ζργα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

από τθν Ε.Ε., με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ των παραδοτζων, είτε αυτά είναι ςε ψθφιακι, είτε ςε ζντυπθ 

μορφι. 

14. Πςο αφορά τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ πράξθσ  ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τα ακόλουκα: 

α) Πλα τα είδθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ του 

λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν. 

Κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του 

εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ που ζχει εγκαταςτιςει. Επίςθσ, κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκακιςτά απροφάςιςτα οποιαδιποτε βλάβθ, με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται 

ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ για τισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Στθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι/και εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε 

περίπτωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ μζρουσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι εργαςίεσ και τα 

υλικά των ελζγχων καλισ λειτουργίασ/ προλθπτικϊν ςυντθριςεων και βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ, 

που κα πραγματοποιοφνται κατ’ ζτοσ, κατά το διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ, ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να 

ευρίςκεται πάντα ςε πλιρθ λειτουργικι ετοιμότθτα. Ρεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ενϊ δεν 

περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ αναλϊςιμα υλικά κακϊσ και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι 

χριςθ ι τθν χριςθ ακατάλλθλου, μθ εγκεκριμζνου από τον καταςκευαςτι, περιφερειακοφ υλικοφ. Ομοίωσ 

περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και 
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των διαςυνδζςεϊν του με άλλεσ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, κακϊσ και όλεσ οι αναβακμίςεισ (upgrades) και 

οι ενθμερϊςεισ (updates) των εφαρμογϊν, που κα εκδοκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Στθν 

εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ εφαρμογισ, κακϊσ και οι 

τυχόν πρόςκετεσ παραμετροποιιςεισ, εφόςον απαιτοφνται. 

 

β) Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υπθρεςίεσ 

υποςτιριξθσ με τουσ εξισ όρουσ: 

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν.  

 Εφρυκμθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςε βάςθ 24 x 7.  

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) πλιρθσ 

αποκατάςταςθ με κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/fix).  

 Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του υλικοφ και λογιςμικοφ.  

 Υπθρεςία HelpDesk για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, διακζςιμθ από τισ 8:00 – 15:00 όλεσ 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω φαξ ι email που κα δθλϊςει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.  
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Β) ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

Διευκρινίςεισ: 

Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από προσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.  

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από προσ ανωτζρω αναφερόμενεσ προσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 

υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΟ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ     

1.1 
Να είναι ςφμφωνεσ με τα γραφόμενα τθσ τεχνικισ 
περιγραφισ. 

ΝΑΛ   

1.2 

Το ςφνολο του πθγαίου κϊδικα που κα παραχκεί ςτα 
πλαίςια των υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ λογιςμικοφ, κα 
αποτελεί παραδοτζο του ζργου, κα ςυνοδεφεται από 
αναλυτικι τεκμθρίωςθ και κα διατίκεται με άδεια που κα 
επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ του από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

ΝΑΛ   

1.3 

Ο Σχεδιαςμόσ  που κα παρζχει εγγενϊσ τθν απαραίτθτθ 
ευελιξία και κα επιτρζπει τθν παραμετροποίθςθ του 
ςυςτιματοσ για τθν προςκικθ νζων διαδικαςιϊν από τουσ 
χριςτεσ του, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του αναδόχου. 

ΝΑΛ   

1.4 

Οι υπθρεςίεσ του ζργου που αφοροφν επιχειριςεισ κα 
πρζπει να επιτρζπουν τθν είςοδό τουσ / εγγραφι ςτα 
υποςυςτιματα με χριςθ ςτοιχείων ΓΓΡΣ με βάςθ το 
πρότυπο OAuth2.0. 

NAI   

2 ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ    

2.1 
Υποδομι προςταςίασ του ΟΡΣ από καταςτροφζσ 
(DisasterRecovery) 

   

2.1.1 
Μθχανιςμοί ςυγχρονιςμοφ μεταξφ primary και 
secondarydatacenter 

ΝΑΛ 
  

2.1.2 Εκπόνθςθ ςχετικισ μελζτθσ Disaster Recovery Plan ΝΑΛ   

2.1.3 Αναλυτικι περιγραφι μθχανιςμοφ και αρχιτεκτονικισ ΝΑΛ   

2.2 
ThinkTank: Ρλατφόρμα διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ για 
κζματα επιχειρθματικότθτασ 

 
  

2.2.1 Ολοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου ΝΑΛ   

2.2.2 Mockups περιβάλλοντοσ back office ΝΑΛ   

2.2.3 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΝΑΛ   

2.3 Ρλατφόρμα B2B Επιχειρθματικϊν Συνεργαςιϊν  και    
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Επενδφςεων 

2.3.1 Ολοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου ΝΑΛ   

2.3.2 Mockups περιβάλλοντοσ back office ΝΑΛ   

2.3.3 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΝΑΛ   

2.4 Εφαρμογι Αγοράσ Εργαςίασ    

2.4.1 Ολοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου ΝΑΛ   

2.4.2 Mockups περιβάλλοντοσ back office ΝΑΛ   

2.4.3 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΝΑΛ   

2.5 Ρλατφόρμα ΘλεκτρονικισΨθφοφορίασ    

2.5.1 

Eξειδικευμζνθ και διαδεδομζνθ πλατφόρμα θλεκτρονικϊν 
Δθμοςκοπιςεων και Ψθφοφορίασ, ϊςτε το Επιμελθτιριο 
να μπορεί με χριςθ αυτισ να διενεργεί αςφαλείσ και 
αδιάβλθτεσ δθμοςκοπιςεισ, ψθφοφορίεσ και ζρευνεσ 
μεταξφ των μελϊν του 

ΝΑΛ 

  

2.5.2 

Το Επιμελθτιριο κα μπορεί μζςω τθσ πλατφόρμασ να 
ςχεδιάηει, αρχικοποιεί, προςκαλεί τουσ δυνθτικοφσ 
ψθφοφόρουσ και να εκτελεί και αποτιμά, με αδιάβλθτο 
τρόπο, ψθφοφορίεσ προκειμζνου να διενεργεί: 

Δθμοςκοπιςεισ 

Ζρευνεσ ςτα μζλθ ςτα πλαίςια διαβουλεφςεων 

Ψθφοφορίεσ 

ΝΑΛ 

  

2.5.3 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφερκεί πλιρωσ 
εξελλθνιςμζνθ 

ΝΑΛ 
  

2.5.4 
Οι ψθφοφόροι κα πρζπει να ψθφίηουν εντόσ του 
κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και να λαμβάνουν 
ψθφιακι απόδειξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

ΝΑΛ 
  

2.5.5 
Θ ακεραιότθτα τθσ ψθφοφορίασ κα πρζπει να είναι 
μακθματικά επαλθκεφςιμθ μζςω τθσ χριςθσ 
κρυπτογραφίασ και χωρίσ καμία προςβολι του απορριτου 

ΝΑΛ 
  

2.6 
Ψθφιακό Οικοςφςτθμα ανάδειξθσ του Τουριςτικοφ 
Ρροϊόντοσ και Destination Progressive Web Application 

 
  

2.6.1 Ολοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου ΝΑΛ   

2.6.2 Mockups περιβάλλοντοσ bac koffice ΝΑΛ   

2.6.3 
Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν Τουριςτικοφ 
Οδθγοφ 

ΝΑΛ 
  

2.6.4 
Αναλυτικιπεριγραφι Destination Progressive Web 
Application 

ΝΑΛ 
  

2.7 
Υλικό Ψθφιοποίθςθσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 
παρουςίαςθ προβολισ 

 
  

2.7.1 
Αναλυτικι περιγραφι Υλικοφ Ψθφιοποίθςθσ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων και παρουςίαςθ προβολισ   

ΝΑΛ  
  

2.7.2 Μεκοδολογία ςυλλογισ υλικοφ ΝΑΛ   

3 Οριηόντιεσ Απαιτιςεισ    
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3.1 Συμβατότθτα με το G-Cloud ΝΑΛ   

3.2 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να προςφζρει όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ και κα αναλάβει τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 
ελζγχου ορκισ λειτουργίασ ςτθν υποδομι του G-Cloud 

ΝΑΛ 

  

3.3 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να 
περιγράψει λεπτομερϊσ και να τεκμθριϊςει τθν 
απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι και τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ 
που κα απαιτθκοφν για τθν ορκι και απροβλθμάτιςτθ 
λειτουργία των προςφερόμενων ςυςτθμάτων.   

ΝΑΛ 

  

3.4 Αναλυτικι Ρεριγραφι Διαλειτουργικότθτασ ΝΑΛ   

3.5 
Αναλυτικι Ρεριγραφι Αςφάλειασ ςυςτιματοσ και 
προςταςία ιδιωτικότθτασ 

ΝΑΛ 
  

3.6 Αναλυτικι Ρεριγραφι Ρροςβαςιμότθτασ – Ευχρθςτίασ ΝΑΛ   

3.7 Αναλυτικι Ρεριγραφι ανοικτϊν προτφπων και δεδομζνων ΝΑΛ   

3.8 Αναλυτικι Ρεριγραφι πολυκαναλικισ προςζγγιςθσ ΝΑΛ   

3.9 Άδειεσλογιςμικοφ ΝΑΛ   

4 Υπθρεςίεσ    

4.1 
Αναλυτικι Ρεριγραφι υπθρεςιϊν Εγγφθςθσ και 
Συντιρθςθσ 

ΝΑΛ   

4.2 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ ΝΑΛ   

4.3 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ ΝΑΛ   

4.4 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ ΝΑΛ   

5 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΟ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

5.1 ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

5.1.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 5   

5.1.2 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ 

Intel Core i5-9400 (2.90GHz) 

ιανϊτεροσ 
  

5.1.3 ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ Windows 10 Pro 64-bit   

5.1.4 ΜΝΘΜΘ RAM ≥8 GB   

5.1.5 ΚΑΤΑ ΓΑΦΛΚΩΝ Intel UHD Graphics 630 ι ανϊτερθ   

5.1.6 ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ SSD ≥256GB   

5.1.7 ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ HDD ≥1 TB    

5.1.8 ΚΘΚΘ MINI TOWER   

5.1.9 ΤΥΡΟΣ ΜΝΘΜΘΣ DDR4 - 2666MHZ ι ανϊτερθ   

5.1.10 
ΔΛΚΤΥΟ 

Ethernet 10 / 100 / 1000,  WiFi, 

Bluetooth 
  

5.1.11 ΟΡΤΛΚΑ ΜΕΣΑ DVD-RW   

5.1.12 ΡΛΘΤΟΛΟΓΛΟ / ΡΟΝΤΛΚΛ ΝΑΛ   

5.1.13 
ΔΛΚΤΥΟ 

Ethernet 10/100/1000, WiFi, 

Bluetooth 
  

5.1.14 ΕΡΛΡΟΣΚΕΤΑ 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen,  1   
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x VGA port, , Audio Headset port, ,  
HDMI 1.4b port 

5.2 ΟΘΟΝΘ 

5.2.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 5   

5.2.2 Τεχνολογία LED ι IPS   

5.2.3 Διαγϊνιοσ οκόνθσ 24”   

5.2.4 Ανάλυςθ 1920 x 1080   

5.2.5 Αντίκεςθ 1000:1   

5.2.6 Χρόνοσ απόκριςθσ ≤8ms   

5.2.7 ΑΝΑΛΟΓΛΑ 16:9   

5.2.8 ΕΛΣΟΔΟΛ ΟΚΟΝΘΣ 1x HDMI,  Security-Lock slot   

5.3 ΦΟΘΤΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

5.3.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 1   

5.3.2 Διάςταςθ οκόνθσ 15.6''   

5.3.3 Ανάλυςθ οκόνθσ 1920 x 1080   

5.3.4 Επεξεργαςτισ Intel Core i7 ιανϊτεροσ   

5.3.5 Μνιμθ ≥16GB   

5.3.6 Σκλθρόσ δίςκοσ ≥512GB SSD   

5.3.7 Κάρτα Γραφικϊν ΝΑΛ   

5.3.8 Μνιμθ κάρτασ γραφικϊν Shared   

5.3.9 Λειτουργικό ςφςτθμα  Windows 10 Pro 64-bit   

5.3.10 Χαρακτθριςτικά μνιμθσ DDR4 - 2666 MHz ι ανϊτερθ   

5.3.11 Δίκτυο Ethernet 10 / 100, Wi-Fi, Bluetooth   

5.3.12 Web camera 1.0 Megapixels   

5.3.13 Μπαταρία 3 CellLi-Ion   

5.3.14 
I/O Ports 

2x USB 3.1, 1x USB 2.0 port, RJ-45 
port, Audio Headset port, HDMI 1.4b 
port, SD-Card slot 

  

5.4 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ LASER 

5.4.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 2   

5.4.2 Τφποσ Laser   

5.4.3 Λειτουργίεσ 
Εκτυπωτισ, Αντιγραφικό, Fax, 

Scanner 
  

5.4.4 Χρϊμα εκτφπωςθσ Αςπρόμαυρο   

5.4.5 Συνδεςιμότθτα USB, Ethernet   

5.4.6 Αυτόματοσ Τροφοδότθσ (ADF) ΝΑΛ   

5.4.7 Μζγιςτθ ΑνάλυςθΕκτφπωςθσ 1200 x 1200 dpi   

5.4.8 Εκτφπωςθ Σελίδασ ανά Λεπτό (Μαφρο) 38ppm   

5.4.9 Αυτόματθ Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ ΝΑΛ   

5.4.10 Μζγιςτθ Ανάλυςθ Αντιγραφισ ςε dpi 600 x 600 dpi   

5.4.11 Μζγιςτθ Ανάλυςθ Σάρωςθσ ςε dpi 1200 x 1200 dpi   

5.4.12 Ταχφτθτα Σάρωςθσ 1 -όψθσ Α/Μ ςε dpi 29 ppm   

5.4.13 ΜζγιςτοΜζγεκοσΣάρωςθσ Α4   

5.5 ΕΓΧΩΜΟΣ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

5.5.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 1   

5.5.2 Εκτφπωςθ Ζγχρωμθ   
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5.5.3 Ανάλυςθ Μονόχρωμθσ Εκτφπωςθσ 600 X 600 Dpi   

5.5.4 Ανάλυςθ Ζγχρωμθσ Εκτφπωςθσ 600 X 600 Dpi   

5.5.5 Ταχφτθτα Μονόχρωμθσ Εκτφπωςθσ 27Σελ/Λεπτό   

5.5.6 Ταχφτθτα Ζγχρωμθσ Εκτφπωςθσ 27Σελ/Λεπτό   

5.5.7 Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ Αυτόματθ   

5.5.8 Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ A4   

5.5.9 Μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν Ζωσ 35.000 ςελίδεσ   

5.5.10 Συνδεςιμότθτα USB, Ethernet   

5.6 ΟΘΟΝΘ ΡΟΒΟΛΘΣ 

5.6.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 1   

5.6.2 Διαγϊνιοσ Οκόνθσ 55"   

5.6.3 Είδοσ QLED TV   

5.6.4 Ανάλυςθ 3840 x 2160   

5.6.5 Ευκρίνεια 4Κ Ultra HD   

5.6.6 Συχνότθτα 3400 PQI   

5.6.8 HDR Quantum HDR   

5.6.9 Dolby Vision Ναι   

5.6.10 Τθλεοπτικόσ δζκτθσ DVB-T2   

5.6.11 Δορυφορικόσδζκτθσ Ναι   

5.6.12 Twin Tuner Ναι   

5.6.14 WiFi Ναι   

5.6.15 Ρλοιγθςθ internet Ναι   

5.6.17 Δίκτυο DLNA Ναι   

5.6.18 Bluetooth Bluetooth 4.2 ι ανϊτερο   

5.6.20 ΣυνολικιΛςχφσΙχου 2 x 10 Watt   

5.6.21 Ενεργειακι Κλάςθ Α ι καλφτερθ   

5.6.22 Συνδεςιμοτθτα 

3xHDMI,2 Χ USB2.0, 1xETHENET RJ45, 

1 OPTICAL AUDIO OUT, 1 X Antenna 

(RF) 

  

5.7 ΒΙΝΤΕΟΡΟΒΟΛΕΑΣ 

5.7.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 1   

5.7.2 Τεχνολογία Ρροβολισ 3LCD   

5.7.3 Αναλογία Εικόνασ 
 
16:9 

  

5.7.5 Ανάλυςθ 1920 x 1080   

5.7.6 Φωτεινότθτα λευκοφ 3,400 Lumens   

5.7.7 Φωτεινότθτα χρωμάτων 3,400 Lumens   

5.7.8 Αναλογία Αντίκεςθσ 15.000: 1   

5.7.9 Μζγεκοσ Ρροβολισ 30" - 300"   

5.7.10 Συνδζςεισ 
USB 2.0 Τφπου Α, USB 2.0 Τφπου Β, 
Είςοδοσ VGA, Είςοδοσ HDMI, Είςοδοσ 
Composite 

  

5.8 ΡΑΝΙ ΡΟΒΟΛΘΣ 

5.8.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 1   

5.8.2 Τφποσ Οκόνθσ Δαπζδου   

5.8.3 Βακμόσ Αντανάκλαςθσ 1.0   
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5.8.4 Ρροβολι Εικόνασ 16:9   

5.8.5 Χρϊμα Ρανιοφ Λευκό   

5.9 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

5.9.1 ΤΕΜΑΧΛΑ 2   

5.9.2 Λειτουργίεσ Εκτυπωτισ, Αντιγραφικό, Fax, Scanner   

5.9.3 Τφποσ Laser   

5.9.4 Οκόνθ 10.1” ζγχρωμθ   

5.9.5 Ταχφτθτα εκτφπωςθσ ≥25 ppm   

5.9.6 Χρόνοσεκτφπωςθσ 1θσ ςελίδασ 4.3”   

5.9.7 Ανάλυςθ αντιγραφισ 2,400 x 600 dpi   

5.9.8 Ταχφτθτα Σάρωςθσ 73 IPM   

5.9.9 Χωρθτικότθτα 
Standard 1,200 Sheets/Max. 3,200 
Sheets 

  

5.9.10 Μεγζκθτροφοδοςίασ χαρτιοφ Drawer 1: 550 Sheets    

5.9.11 Duplex Standard Automatic Duplex Unit    

5.9.12 ΜζγιςτοσΚφκλοσεργαςιϊν 100000 ςελ. / μινα   

5.9.13 Μζγιςτθ Κατανάλωςθ 1.5kW (120V)   

5.9.14 CPU Dual-Core ι ανϊτεροσ   

5.9.15 Μνιμθ ≥4GB   

5.9.16 Σκλθρόσδίςκοσ 
320GB Self-Encrypting Drive ι 
ανϊτεροσ 

  

5.10 ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

5.10.1 ΑΔΕΛΕΣ OFFICE 2019 6   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

Συνθμμζνα τθσ παροφςασδιακιρυξθσπεριλαμβάνονται: 

1. ΡρότυποτουΕυρωπαϊκοφΕνιαίουΕγγράφουΣφμβαςθσ(ΕΕΕΣ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι 

αρχείου pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο ,το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςε μορφι αρχείου .xml το οποίο κα μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν 

μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) 

 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 
Θμερομθνία 
Γζννθςθσ: 

__ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα, ςχιμα 

διοίκθςθσ Ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

Ζργο Εργοδότθσ 
Θζςθ

5
 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από -ζωσ) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                                           
5
Ωσ ΚΕΣΕΛΣ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Ραραλαβι Αντικειμζνου Σφμβαςθσ 

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ τουζργου κα είναι υπεφκυνθ για τθ νπαραλαβι των παραδοτζων-ςφμφωνα 
με τοχ ρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ-, κακϊσ και γιατ ονζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ ωσ προσ τισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Τα παραδοτζα όλων των φάςεων κα υπόκεινται ςε ςχετικοφσ ελζγχουσ 
από το μόνιμο προςωπικό του Επιμελθτθρίου Σάμου μζςω τθσ διαδικαςίασ των πιλοτικϊν ελζγχων. 
Ειδικότερα: 

Κατά τθ Φάςθ Α, κα παραδοκεί από τον Ανάδοχο το επικαιροποιθμζνο χρονοδιάγραμμα και θ 
αναλυτικι μελζτθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των εφαρμογϊν που κα 
αναπτυχκοφν. Οι εν λόγω ενζργειεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν ςτο διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 

Κατά τθ Φάςθ Β, κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν υποςτιριξθ 
των νζων ςυςτθμάτων και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει οποιαδιποτε 
ενζργεια απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ και καλι λειτουργία και να ςυνεργαςτεί με το μόνιμο 
προςωπικό το οποίο κα διενεργιςει ςχετικοφσ ελζγχουσ λειτουργικότθτασ και ςυμβατότθτασ με τα 
υπάρχοντα  ςυςτιματα. Τυχόν ηθτιματα κα πρζπει να επιλφονται άμεςα από τον Ανάδοχο. 
Κατόπιναυτοφ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ κα ςυντάξει ςχετικό πρακτικό παραλαβισ ςτο οποίο κα 
αναγράφονται τυχόν παρατθριςεισ.  Οι παραπάνω ενζργειεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν ςε 
διάρκεια τεςςάρων (4) μθνϊν. 

Κατά τθ Φάςθ Γ κα πραγματοποιθκεί θ ανάπτυξθ και παράδοςθ των νζων ςυςτθμάτων και 
εφαρμογϊν ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Κατόπιν εγκατάςταςθσ των νζων εφαρμογϊν από τον 
Ανάδοχο, κα διενεργθκεί ο ςχετικόσ πιλοτικόσ ζλεγχοσ βάςει ςεναρίων από το μόνιμο προςωπικό του 
Επιμελθτθρίου. Τυχόν τεχνικζσ και λειτουργικζσ βελτιϊςεισ κα πρζπει να υλοποιοφνται άμεςα από 
τον Ανάδοχο και να επιςτρζφεται θ εφαρμογι για ςχετικό επανζλεγχο. 

Θ διάρκεια πιλοτικϊν ελζγχων και βελτιϊςεων κα διαρκζςει δφο (2) μινεσ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ 
τωνςχετικϊν ελζγχων, θ Επιτροπι Ραραλαβισ κα παραλάβειτα νζα ςυςτιματα καικα ςυντάξει 
ςχετικόπρακτικόπαραλαβισςτοοποίοκααναφζρονταιτυχόνπαρατθριςεισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ, € 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ,€ 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

Α. Μελζτθ εφαρμογισ  ΑΡΟΚΟΡΘ 1   

Β. Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ      

ΣΤΑΚΕΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ Τεμάχια 5   

ΟΚΟΝΕΣ Τεμάχια 5   

MS OFFICE  Άδειεσ 6   

ΦΟΘΤΟΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ Τεμάχια 1   

ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ LASER Τεμάχια 2   

ΕΓΧΩΜΟΛ ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ Τεμάχια 1   

ΟΚΟΝΘ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1   

ΒΛΝΤΕΟΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεμάχια 1   

ΡΑΝΛ ΡΟΒΟΛΘΣ Τεμάχια 1   

ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ Τεμάχια 2   

Μεταφορά & Εγκατάςταςθ ΑΡΟΚΟΡΘ 1   

Γ. Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν      

Ρ.Γ.1. Υποδομι DisasterRecovery για το 
υφιςτάμενο ΟΡΣ 

Α/Μ 4   

Ρ.Γ.2. ThinkTank: Ρλατφόρμα διαβοφλευςθσ 
και ςυηιτθςθσ για κζματα 
επιχειρθματικότθτασ 

Α/Μ 7   

Ρ.Γ.3. Ρλατφόρμα B2B Επιχειρθματικϊν 
Συνεργαςιϊν  και Επενδφςεων 

Α/Μ 12   

Ρ.Γ.4. Εφαρμογι Αγοράσ Εργαςίασ Α/Μ 5   

Ρ.Γ.5. Ρλατφόρμα θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ Α/Μ 4   

Ρ.Γ.6. Ψθφιακό Οικοςφςτθμα ανάδειξθσ του 
Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ και 
DestinationProgressive Web Application 

Α/Μ 12   

Ρ.Γ.7. Υπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων 

Α/Μ 8   

Δ. Ριλοτικι λειτουργία και εκπαίδευςθ      
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Ρ.Δ.1 Ριλοτικι Λειτουργία Α/Μ 1,50   

Ρ.Δ.2 Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν και Διαχειριςτϊν  Α/Μ 1,50   

Ε. Δθμοςιότθτα Αποτελεςμάτων Ζργου 
    

Διοργάνωςθ Θμερίδων Αποκοπι 2   

Δθμιουργία και ανάρτθςθ banners Αποκοπι 1   

Σχεδιαςμόσ και Εκτφπωςθ Φυλλαδίων Αποκοπι 1   

Δθμιουργία και δθμοςίευςθ ραδιοφωνικοφ 
ςποτ 

Αποκοπι 1   

Διαφθμιςτικι Ρροϊκθςθ ςε social media Αποκοπι 1   

    ΑΘΟΙΣΜΑ Α+Β+Γ+Δ+Ε: 
 

  ΦΡΑ 24 %:  

  ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 





«Ψθφιακό Οικοςφςτθμα Επιχειρθματικότθτασ  του Επιμελθτθρίου Σάμου» 

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Διμοσ  Δυτικισ Σάμου         Σελίδα 86 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

I. Εγγυθτικι ΕπιςτολιΣυμμετοχισ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ (Ρλιρθσ επωνυμία)........................................................................ 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔιμοσΔυτικισ Σάμου 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ………υπζρ του 

{ςε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου}:(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 

..................................................... τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε  (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) ημζρεσ 

μετά τη λήξη χρόνου ιςχφοσ τησ Προςφοράσ  ) ……………………………………  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.2 τθσ 

Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε   

   

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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II. Εγγυθτικι Επιςτολι ΚαλισΕκτζλεςθσ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ (Ρλιρθσ επωνυμία)....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔιμοσΔυτικισ Σάμου 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου}:(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Διακιρυξθδιάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με την παρ. Β.5.1 τησ παροφςασ........................... τθσ/ 

(Ανακζτουςασ Αρχισ). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε  (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 τθσ παροφςασ) 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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III. Εγγυθτικι ΕπιςτολιΡροκαταβολισ 

ΕΚΔΟΤΘΣ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 

Ρροσ ΔιμοσΔυτικισ Σάμου 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου}:(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ποςοςτό τθσ λαμβανόμενθσ 

προκαταβολισ) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ………… (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό 

ποςό τθσ λαμβανόμενθσ προκαταβολισ) ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με 

αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) 

…………. για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το 

ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., και μζχρι του 

ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ........................., , 

πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ …………… ι, ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ 

εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , ςτο οποίο και μόνο 

περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά 

ι μερικά, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 

τθσ παροφςασ )». 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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IV. Εγγυθτικι Επιςτολι ΚαλισΛειτουργίασ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 

Ρροσ ΔιμοσΔυτικισ Σάμου 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου}:(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., 

ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. . 

Το παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά 

ι μερικά, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 

τθσ παροφςασ)». 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ Β.ΑΛΓΑΛΟΥ                                                                           
ΔΘΜΟΣ Δ. ΣΑΜΟΥ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

 
Καρλόβαςι:...../......../…………. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΛΚΟ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
Ρρουπ200.010,80 € ( με Φ.Ρ.Α. 24 %) 

 
 
 
Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό 
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ6 νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα 
Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 
(2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ ςτθν περίπτωςθ 
του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ 

4. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» *ςυμπλθρϊνεται μόνο ςε ςυμβάςεισ με 
εκτιμϊμενθ αξία άνω του 1.000.000 ευρϊ+ 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

                                                           
6
Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»7 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι8  του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
Άρκρο 1 

Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ Λ και ΛΛ. 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΕΡ08810031. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργοΝο 1  τθσ Ρράξθσ : «ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΩΝ ΨΘΦΛΑΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΑΜΕΣΘ ΑΝΑΣΧΕΣΘ ΤΘΣ 
ΣΥΛΚΝΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΑΓΩΓΛΚΘΣ/ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘ ΤΘΣ 
ΕΛΚΥΣΤΛΚΠΤΘΤΑΣ, ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΞΩΣΤΖΦΕΛΑΣ ΤΩΝ ΝΘΣΛΩΝ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ, 
ΛΔΛΑΛΤΕΑ ΤΩΝ ΜΛΚΟΜΕΣΑΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΡΟΣΤΛΚΖΜΕΝΘΣ ΑΞΛΑΣ, 
ΜΕ ΑΛΧΜΙ ΤΘΝ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3200 του 8/06/2021 και ζχει 
λάβει κωδικό MIS5067145. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 
Άρκρο 3 

Διάρκεια ςφμβαςθσ  
 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν 
υπογραφι τθσ και μζχρι ζξθ μινεσ. 
 
3.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου.  
                                                           
7Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
8
 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
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Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 
 
 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε ________ € πλζον ΦΡΑ _______ € 
 
4. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 

ςυγκεκριμζνα: 

 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι9.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ,ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

                                                           
9Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 
200 του ν. 4412/2016 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.  

 
5.5. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι 
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει 
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.10 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ 
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ  
 

 
Άρκρο 7 

Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 
 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν 
ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με 
το άρκρο 6.2.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που 

                                                           
10Ρρβλαρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
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ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  
6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 
8.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 
8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
8.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
 

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
9.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
9.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

 
Άρκρο 10 

Υπεργολαβία 
 
10.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
10.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
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επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία11.  
 
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 

 
Άρκρο 11 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
12.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι 
υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι 

                                                           
11Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 
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νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά 
τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο 14 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
15.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ.  
 
 

Άρκρο 16 

Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)12 
 
Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπαι 

                                                           
12

Αφοράςεφυςικά πρόςωπα 
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παρόχουσυπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ 
και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ. ………………..). 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
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του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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