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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 

Πόλη ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός T.K. 48062 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL541 

Τηλέφωνο 2684360305 

Φαξ 2684022460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  program.pargas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Μπόχτης Θωμάς 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://dimospargas.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 6  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:  την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
https://dimospargas.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
 
 
   
  
  
 
 

https://dimospargas.gr/
https://dimospargas.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» , Κωδ. 
ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 10-7135.005  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810033)  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης : «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2782/ 08-10-2019  και έχει λάβει κωδικό MIS 
5033656 8. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών 
από τον Δήμο Πάργας.       

Στόχος είναι η στοχευμένη αναβάθμιση υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Δήμου, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, για να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και υποστήριξη 
της καθημερινότητάς του και η αίσθηση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Όλες οι υπηρεσίες που θα 
αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα Smart Parga, θα διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα 
υποσυστήματά και συνοπτικά είναι: 

1. Σύστημα και Εφαρμογή (App) Αιτήματων πολιτών, 

2. ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών, (αναλύεται σε Λογισμικό Υποσυστήματος e-
kep - ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών και 2 μηχανήματα ΑΤΜ) 

3. Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο, 

4. Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις 

5. Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές, 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 48000000-8. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 182.280,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 147.000,00  ΦΠΑ : 35.280,00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 7 (επτά) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,11 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)12  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»13, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»14.  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19Α) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημοσίου τομέα και β) του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2017»,  

 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) που περιλαμβάνει διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

 της με αρ. 1632/ 20-6-2018 απόφασης της περιφέρειας Ηπείρου για την έναρξη της πρόσκλησης 
64/2018 με Α/Α ΟΠΣ: 2441 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ήπειρος» με τίτλο Ανάπτυξη και χρήση 
ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α». 

 της με αρ. 226/ 26-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας με ΑΔΑ ΨΟ5ΦΩΞ0-ΜΟ2, για 
έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Περιφέρειας Ηπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με τίτλο «Ανάπτυξη και Χρήση 
Ψηφιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από τους ΟΤΑ για το Δήμο Πάργας», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και 
των ΤΠΕ» και στον θεματικό στόχο: «Βελτίωση της Πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς 
τους» 

 της  με αρ. 20288/ 22-12-2018 απόφασης της ΓΓΨΠ, σχετικά με την προέγκριση τεχνικού δελτίου με 
τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» του 
Δήμου Πάργας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, 

 της με αρ. 16710/ 22-12-2018 απόφασης της ΓΓΨΠ, με θέμα Προέγκριση τεχνικού δελτίου έργου με 
τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» του 
Δήμου Πάργας που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018, της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 της με αρ. 2782/ 08-10-2019 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 
με θέμα Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020», 

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

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 08/06/2020 και ώρα 24:0015 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 . 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.17:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 92271 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)18  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.dimospargas.gr  στην διαδρομή : ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 25/5/2020 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους19  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 4459/19-5-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης , [Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/201621 

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί εκτός από την ελληνική.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
   
  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 

δύο τις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ευρώ, ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα 
ευρώ (2.940,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη22 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

 
 .  
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου23. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους24.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 25 

2.2.3.4. Αποκλείεται26 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις27:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201628,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας29,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. i 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)ii. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)30 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 31. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201632. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον: 

1. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Παροχής Ενιαίας Πρόσβασης σε 
φορείς, ύψους τουλάχιστον 5.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών με 
σύνδεση μέσω TAXISnet σε φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύψους τουλάχιστον 
10.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

3. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών σε φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, ύψους τουλάχιστον 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

4. δύο (2) συμβάσεων Τερματικών αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Kiosks)  
5. μίας (1) σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολίτων, 

οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών σε ΟΤΑ 
β) να διαθέτουν κατ΄ελάχιστο το κάτωθι τεχνικό προσωπικό (ομάδα έργου) για την εκτέλεση της 
σύμβασης, το οποίο να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του οικονομικού φορέα: 

Ομάδα Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος (κατ’ ελάχιστον 7 
άτομα) για την ανάληψη του Έργου και ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

• να διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε. O Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι 
κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής ή 
Οικονομικών Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, ή 
Διοίκησης, ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. Πρέπει να διαθέτει δεκαετή εμπειρία μετά την 
κτήση του πτυχίου του  σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων πληροφορικής. 

• να διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 
πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Πληροφορικής ή Οικονομικών Επιστημών  και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Πληροφορικής, ή Διοίκησης, ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. με πενταετή επαγγελματική 
εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου του.  
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• να διαθέσει στην Ομάδα Έργου, (τουλάχιστον) 5 (πέντε) επιπλέον στελέχη με τις παρακάτω 
ειδικότητες και την ακόλουθη εμπειρία: 

o Τρία (3) στελέχη, που να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα 
Πληροφορικής ή παρεμφερές και 10- ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση 
του πτυχίου τους στο χώρο της  ανάπτυξης εφαρμογών σχετική με το αντικείμενο του έργου 
(αθροιστικά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον ευρύτερο 
τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, σχεδιασμό και ανάπτυξη δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την πληροφόρηση/ ενημέρωση πολιτών και την ηλεκτρονική 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες ή/και επιχειρήσεις). 

o ένα (1) στέλεχος, που να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα Πληροφορικής ή παρεμφερές και 
3- ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο της  
ανάπτυξης Web Εφαρμογών 

o ένα (1) στέλεχος, που να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 5-ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο της υποστήριξης 
πληροφοριακών συστημάτων για Δημόσιους Οργανισμούς 

Ένα (1) στέλεχος της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης και 
πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου 
αναδόχου. 

Ένα (1) στέλεχος της ομάδας έργου θα πρέπει να εξειδικεύεται στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων ως 
Database Administrator για τον σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, τη συντήρηση, τη διαχείριση των 
απαραίτητων βάσεων δεδομένων και να είναι υπεύθυνος στη διαδικασίας της μετάπτωσης των 
δεδομένων. O/Η Database Administrator θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε βάση δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθεί στην προτεινόμενη λύση , και να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου 
αναδόχου. Επίσης θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά τουλάχιστον σε ένα αντίστοιχο έργο τα 
τελευταία 3 χρόνια. 

Για την απόδειξη των παραπάνω ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα δικαιολογητικά 
τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001:2015 ή και νεότερο στο Σχεδιασμό, Ανάλυση, Ανάπτυξη 
και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

β) Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή και νεότερο 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούςiii. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητεςiv. 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης v. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα vi 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016vii. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)33. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4viii. 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουνix. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικώνx. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικάxi: 

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2xiii και 2.2.3.4xiv περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τουxv  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων34 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή τουxvi από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
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έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικούxvii 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχώνxviii, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,xix καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» xx.και 
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στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,xxii εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων 
ισολογισμών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον 
είναι μικρότερος σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών. Στην περίπτωση κατά την 
οποία ο ισολογισμός της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες 
υποβάλλουν ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και 
συνοδευόμενο από κατάσταση του Ειδικού Κύκλου Εργασιών της τελευταίας χρήσης.  

Στην περίπτωση που οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών, υποβάλλουν 
αντίστοιχα φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των παραδόσεων / υπηρεσιών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την τελευταία 3ετία και 
μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η συνάφεια με τα ζητούμενα στο κεφάλαιο 2.2.6). Οι παραδόσεις και οι 
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται: 

1. Εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
την αρμόδια αρχή, 

2. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αγοραστή 

Για την απόδειξη της ομάδας έργου ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα 
δικαιολογητικά τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του και τους σχετικούς 
τίτλους σπουδών / πιστοποιητικά τους. Σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, θα προσκομίζεται 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και 
δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με τον οικονομικό φορέα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας από εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από 
διεθνή πρότυπα που έχουν θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν 
υπάρχουν - από εθνικά πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο 
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άρθρο 82 του Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 
συγκεκριμένα 

• Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001:2015 ή και νεότερο στο Σχεδιασμό, Ανάλυση, 
Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή και νεότερο 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του xxiii.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.xxv 

 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

Α1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική - Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 
Λύσης - Βαθμός Ολοκλήρωσης - Επιπλέον Χαρακτηριστικά, Κάλυψη 
Οριζοντίων Απαιτήσεων (Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ποιότητα 
Σχεδιασμου & Ανάπτυξης, Προσβασιμότητα/ Διαλειτουργικότητα, 
Διασυνδεσιμότητα, Επεκτασιμότητα/ Παραμετρικότητα) 

20% 

Α2 Ευχρηστία και φιλικότητα των λύσεων, κάλυψη λειτουργικών 
προδιαγραφών – επιπλέον λειτουργικότητα. 

15% 

Α3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 10% 

Α4 Demo Συστήματος (Ωριμότητα και επάρκεια προσφερόμενου 
συστήματος) 

25% 

Α5 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου, Μεθοδολογία Διοίκησης του 
Έργου και Εμπειρία Υποψήφιου αναδόχου σε αντίστοιχα έργα 

15% 

Α6 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα-Φάσεις-Παραδοτέα -
Ορόσημα) 

15% 

 

Για το Κριτήριο Α1 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σε σχέση με την Αρχιτεκτονική του 
συστήματος, τα Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά, τον Βαθμό Ολοκλήρωσης και την Κάλυψη 
Οριζοντίων Απαιτήσεων οι οποίες είναι:  

• Ασφάλεια,  

• Εμπιστευτικότητα,  

• Ποιότητα Σχεδιασμου & Ανάπτυξης,  

• Προσβασιμότητα/ Διαλειτουργικότητα,  

• Διασυνδεσιμότητα,  

• Επεκτασιμότητα/ Παραμετρικότητα. 

Σε περίπτωση κάλυψης των παραπάνω κριτηρίων τα τυχόν επιπλέον Χαρακτηριστικά που δίνουν 
προστιθέμενη αξία στη λύση με βάση τη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης βαθμολογούνται με επιπλέον 
βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς αξιολόγηση. Επίσης 
προσφορές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς 
κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς αξιολόγηση. Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις Οριζόντιες Απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω βαθμολογούνται με 
επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς 
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αξιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν τη χρήση τεχνικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών καθώς 
και Αρχιτεκτονικής οι οποίες κατά την κρίση της επιτροπής καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
παρουσιάζουν επιπλέον πλεονεκτήματα βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α1 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α1. 

 

Για το Κριτήριο Α2 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι λύσεις των οποίων προσφέρουν Ευχρηστία 
και φιλικότητα καθώς και καλύπτουν τις λειτουργικές προδιαγραφές του έργου όπως αυτές αναλύονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Προσφορές που παρουσιάζουν επιπλέον λειτουργικότητα που δίνει προστιθέμενη αξία 
στη λύση κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α2 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α2. 

 

Για το Κριτήριο Α3 βαθμολογούνται με 100 οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών όπως 
αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σχετικά με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Προσφορές με επιπλέον χρόνο εκπαίδευσης και επιπλέον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 
βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής. Το σύνολο των επιπλέον βαθμών 
για το κριτήριο Α3 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α3. 

 

Για το Κριτήριο Α4 και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται επι ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβουν demo όλων των υποσυστημάτων εντός 
της τεχνικής τους προσφοράς. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου Α4, μέσω της επίδειξης της κάθε λύσης, 
θα αξιολογηθούν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ευχρηστία και φιλικότητα λύσης 

• Βαθμός ολοκλήρωσης του συστήματος ή/και δυνατότητα ανάπτυξης συνολικής λύσης 

• Επεκτασιμότητα-Διασυνδεσιμότητα και Διαλειτουργικότητα της λύσης 

Βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών όπως αυτές 
αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Προσφορές με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης βαθμολογούνται με 
επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής. Προσφορές με μεγαλύτερη ευχρηστία και φιλικότητα 
προς το χρήστη βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής, όπως και 
προσφορές με επιπλέον χαρακτηριστικά Επεκτασιμότητας - Διασυνδεσιμότητας και Διαλειτουργικότητας 
που δίνουν προστιθέμενη αξία στη λύση με βάση τη κρίση της επιτροπής. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α4 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α4. 

Για το Κριτήριο Α5 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των 
προδιαγραφών σχετικά με την ομάδα έργου παρουσιάζουν αξιόπιστες προτάσεις σχετικά με το Σχήμα 
Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου, τη Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου καθώς και αποδεικνύουν την 
Εμπειρία Υποψήφιου αναδόχου και των μελών της ομάδας έργου σε αντίστοιχα έργα. Προσφορές που 
παρουσιάζουν στα παραπάνω σημεία στοιχεία που δίνουν προστιθέμενη αξία στο έργο, όπως εμπειρία 
επιπλέον της ζητούμενης σε αντίστοιχα έργα, κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον 
βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον βαθμών για το κριτήριο Α5 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το 
σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α5. 

Για το Κριτήριο Α6 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των 
προδιαγραφών σχετικά με την Οργάνωση Υλοποίησης Έργου, δηλαδή το Χρονοδιάγραμμα, τις Φάσεις και 
τα Παραδοτέα του. Προσφορές οι οποίες περιγράφουν μικρότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
αρτιότερη υποδιαίρεση φάσεων, μεγαλύτερο αριθμό παραδοτέων και χρήση οροσήμων που δίνουν 
προστιθέμενη αξία στο έργο κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το 
σύνολο των επιπλέον βαθμών για το κριτήριο Α6 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της 
βαθμολογίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α6. 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

H αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει ως εξής : 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό βί (i είναι το κριτήριο Α1 κ.ο.κ.) που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 100 έως 120. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως (120) μπορούν να λάβουν προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, 
βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον παραπάνω Πίνακα στο 2.3.1. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των κριτηρίων. 

Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 
Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) 

όπου: 

Α.Β.Τ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των 
Τεχνικών Προσφορών. 

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών: 

Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά τα προηγούμενα, με 
βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Oj = ( Κ min / Κ j ) 

όπου : 

Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς j 

Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές 

Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j. 

Εάν οι προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και, 
ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα Αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί στην 
κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 20 * Qj 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π.: Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς= Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max 

Qj Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επικρατέστερη είναι η 
Προσφορά με τον καλύτερο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), ενώ σε περίπτωση πλήρους 
ισοβαθμίας (Λi, Τ.Β.Τ.Π.i) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. 

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» xxvi. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. xxvii 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τηςxxviii. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήραxxix, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασηςxxx 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας35. 

 
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουνxxxi: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016xxxii, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (ΠαράρτημαΙΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) Λόγω της φύσεως και της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης ανάθεσης καθώς και των Κριτηρίων 
Βαθμολόγησης (Κριτήριο Α5) απαιτούνται σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού και στον Φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», όλα τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης των 
ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 
ομάδας έργου της παραγράφου 2.2.6. β της παρούσης. Συγκεκριμένα προς απόδειξη των ως άνω οι 
οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν: 

• Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους 
τίτλους σπουδών - πιστοποιητικά. 

• Καταστάσεις με το προσωπικό και τα μέλη της ομάδας, ενώ σε περίπτωση εξωτερικών 
συνεργατών, θα  προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν 
γνώση των όρων της  προκήρυξης και δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με τον οικονομικό 
φορέα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

δ) Λόγω της φύσεως και της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης ανάθεσης καθώς και των Κριτηρίων 
Βαθμολόγησης (Κριτήριο Α4) και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, σε αυτή τη φάση 
του διαγωνισμού και στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επι ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβουν demo όλων των 
υποσυστημάτων. 

ε) Λόγω της φύσεως και της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης ανάθεσης καθώς και των Κριτηρίων 
Βαθμολόγησης (Κριτήριο Α5) απαιτούνται σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού και στον Φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», όλα τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης των 
ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που αφορούν τις παραδόσεις/ υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς κατά την τελευταία 3ετία. 

στ) Υπογεγραμμένη δήλωση ότι ο προσφέροντας έλαβε γνώση της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ [ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV]. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος A της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα36 xxxiii.  

 
 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουνxxxiv. 

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

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Οικονομική Προσφορά του.  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασηςxxxv. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχήxxxvi στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορώνxxxvii   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχιxxxviii. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορώνxxxix 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,xl  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων., 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνxli 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)xlii, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 12/06/2020 και ώρα 14:30 δηλαδή την [xliii] τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών και ώρα. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνουxliv. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχήxlv προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίωνxlvi. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχήxlvii απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου xlviii. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.  
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράςxlix. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχουl - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών li από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςlii και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικώνliii. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχέςliv 
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.lv 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικάlvi λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής τουlvii.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρωlviii και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικάlix, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης lx. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρεςlxi από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράlxii.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχήςlxiii η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψηςlxiv. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικάlxv μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικώνlxvi 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.lxvii  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας.lxviii 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.lxix 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠlxx. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουlxxi. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγήςlxxii. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικάlxxiii. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. lxxiv 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄του ν. 4412/2016. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

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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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.lxxv. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια- τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα 
πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν προσκομιστεί από τον αρχικό υπεργ ολάβο 
και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ΄ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο 
αρχικός εργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης εξακολουθούν να πληρούνται.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.lxxvi 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασηςlxxvii  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Είναι δυνατή η 
τμηματική παραλαβή των υποσυστημάτων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016lxxviii, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεταιlxxix  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016lxxx 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)lxxxi . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτοςlxxxii από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασηςlxxxiii. 



 

Σελίδα 39 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεωνlxxxiv   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016lxxxv. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  ... η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο την Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης37  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 7 μήνες (μέγιστο). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης χωρίζεται στις παρακάτω 4 (Α, Β, Γ και Δ) φάσεις υλοποίησης του Έργου.  

 

Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων 

Διάρκεια 4 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης Απαιτήσεων, βάσει 
επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας 
υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησης τους. Αναλυτική 
Καταγραφή και αποσαφήνιση απαιτήσεων. 

Παραδοτέα • Τεύχος Αναγκών και Απαιτήσεων 

• Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης 

 

Φάση Β: Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση, Μετάπτωση και Εγκατάσταση Συστήματος 

Διάρκεια 22 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Η φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και 
εγκατάσταση των εφαρμογών που υλοποιούν τις προτεινόμενες 
ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργίες. Ακόμη, θα 
πραγματοποιηθεί ο αρχικός ποιοτικός έλεγχος (π.χ. 
αυτοματοποιημένες δοκιμές λειτουργίας) του συστήματος, ώστε 
να επιλυθούν τυχόν προβλήματα πριν αυτό τεθεί σε πιλοτική 

 
 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
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λειτουργία. Η φάση ολοκληρώνεται με τη λειτουργική και τεχνική 
τεκμηρίωση του συστήματος 

Παραδοτέα • Εγκατάσταση των ΑΤΜ 

• Εγκατάσταση του λογισμικού και ποιοτικός έλεγχος 

• Σχέδιο Μετάπτωσης 

 

Φάση Γ: Εκπαίδευση Χρηστών 

Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Θα παραδοθεί Αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης με την έναρξη 
της Φάσης αυτής που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων 

• Οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

• Έντυπο και online Εγχειρίδιο χρήσης 

Παραδοτέα • Εγχειρίδια χρήσης συστήματος  

• Τεύχος αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 

 

Φάση Δ: Έλεγχος συστήματος και Πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Στη φάση αυτή σύστημα θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή, 
πιλοτική λειτουργία και θα επιλυθούν τυχόν προβλήματα. 

Παραδοτέα • Έλεγχος Συστήματος 

• Πιλοτική Λειτουργία 

• Τεκμηρίωση Συστήματος 

• Το σύνολο του πηγαίου κώδικα 

 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχουlxxxvi. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτοςlxxxvii  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016lxxxviii και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης lxxxix 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 
4605/2019. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221xcτου ν. 4412/2016.xci  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση38  

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

 
 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμήςxcii  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)xciii.  
 

Ο Δήμαρχος Πάργας 
 
 
 

Ζαχαριάς Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια ανανέωσης του εξοπλισμού 
πληροφορικής. Έτσι, έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή σε κεντρικά συστήματα νέας γενιάς, μέσω 
πολλαπλών συστημάτων εικονικών μηχανών υψηλής διαθεσιμότητας με ανεξάρτητα συστήματα 
διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ενώ έχει αναβαθμιστεί και το μεγαλύτερο 
μέρος των συστημάτων θέσεων εργασίας. Το συνολικό πληροφοριακό σύστημα του δήμου είναι πλέον σε 
θέση να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών σε επεξεργαστική ισχύ, αλλά και σε επαρκείς και ασφαλείς 
αποθηκευτικούς χώρους. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες και να υποδεχθεί λογισμικό και 
εφαρμογές που αφορούν τη διαδικτυακή επικοινωνία, τόσο με τον πολίτη όσο και μεταξύ του Δήμου και 
των υπόλοιπων φορέων. Σε αντιδιαστολή με την κατάσταση του εξοπλισμού, οι υπάρχουσες εφαρμογές 
λογισμικού δεν είναι σε θέση να παρέχουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα με 
δυνατότητα λειτουργίας σε διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο να καλύπτει βασικές ανάγκες των πολιτών 
και να μην απαιτεί την φυσική παρουσία του πολίτη, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές πληρωμές βεβαιωμένων 
και μη οφειλών, ή η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διακίνηση απόδοση και παρακολούθηση αιτημάτων και 
εγγράφων. Συστήματα ταυτοποίησης προσώπων ακόμη και μέσω του συστήματος TAXIS θα διευκολύνουν 
πλέον σημαντικά τη διαδικασία πρόσβασης των πολιτών σε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ η επείγουσα 
ανάγκη εναρμόνισης με κανονισμούς όπως οι Γενικοί Κανονισμοί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR) καθιστά αναγκαιότητα πλέον την άμεση ιχνηλασιμότητα διακίνησης και επεξεργασίας των 
αιτημάτων και εγγράφων με συμμόρφωση στους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διακίνησης 
ηλεκτρονικών εγγράφων. Παράλληλα, και εξαιτίας της ουσιαστικής καταγραφής των πραγματικών 
αναγκών του πληθυσμού του Δήμου, διαπιστώθηκε το έλλειμμα σε συγκεκριμένα συστήματα που, είτε θα 
αναβαθμίσουν, είτε θα συμπληρώσουν την υφιστάμενη λειτουργία του Δήμου. Τέλος, η αναγκαιότητα της 
πράξης προκύπτει και αναδεικνύεται επιπλέον μέσα από τους στόχους του παρόντος έργου, ήτοι:  

α) προσέλκυση των δημοτών για συμμετοχή στις νέες διαδικασίες,  

β) δραματική επιτάχυνση στη διαδικασία ανεύρεσης πληροφοριών,  

γ)αντικειμενικοποίηση του μηχανισμού λήψης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών,  

δ) Μείωση της γραφειοκρατίας –απλοποίηση καθημερινής εργασίας και αύξηση της 
παραγωγικότητας,  

ε) Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων 
και διαδικασιών,  

στ) τυποποίηση του τρόπου παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των «πάγιων εργασιών» που 
εκτελούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα,  

ζ) Καλύτερος προγραμματισμός των υπηρεσιών του Δήμου,  

η) Ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων προγραμματισμού των τακτικών εργασιών του 
Δήμου και στρατηγικού σχεδιασμού. 

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη στοχευμένη επέκταση και την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών οι οποίες θα ενσωματωθούν στον Δήμο Πάργας, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και 
ποιότητα ενός πολυδιάστατου φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 
δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του και η 
αίσθηση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες 
αυθεντικοποίησης, διαχείρισης αιτημάτων αλλά και ανώνυμων ηλεκτρονικών ψηφοφοριών με χρήση 
τεχνολογιών blockchain.  

Όλες οι καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που θα εφαρμόστούν, θα είναι σε θέση να επιλύνουν 
καθημερινά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη 
μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος θα συμβάλλει στην ενίσχυση 
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της ανταγωνιστικότητας και κατ΄ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη ικανοποιώντας την απαίτηση των 
πολιτών για την συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία πρότυπων δημοτικών υπηρεσιών με όραμα την 
ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων 
ιδεών και πρακτικών. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το πλείστο των συστημάτων του Δήμου Πάργας λειτουργεί μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Διαθέτει έναν 
server με λογισμικό Windows Server 2012 και Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Microsoft SQLSERVER 2008 
R2. 

Ο Δήμος Πάργας για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των Διοικητικών και οικονομικών του 
Υπηρεσιών έχει ήδη τις παρακάτω εφαρμογές της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. στη διάθεση του: 

• Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διαχείριση Εγγράφων  

• Μισθοδοσία  

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  

• Αποφάσεις Δημοτικών Οργάνων  

• Οργάνωση Γραφείου  

• Άδειες καταστημάτων  

• Ολοκληρωμένο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (Προϋπολογισμός, Προμήθειες, Λογιστήριο, 
Έσοδα, Εισπράκτορες, Ταμειακή Υπηρεσία, Γενική Λογιστική, Λογ/σμοί Τάξεως, Αναλυτική 
Λογιστική, Στατιστικά Υποδείγματα)  

• Tέλος Ύδρευσης  

• Τέλος επί εκδιδόμενων Λογαριασμών (Παρεπιδημούντων)  

• Τέλος Βοσκής  

• Διαχείριση Κλήσεων  

• Γραφείο Κίνησης Οχημάτων  

• Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας  

• Μισθώσεις Ακινήτων  

• Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας  

• Διαχείριση Πολλαπλών Λογαριασμών ΔΕΗ  

• Σύστημα Διασύνδεσης με τη Γ.Γ.Π.Σ  

• Εισφορά Γης σε Χρήμα 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού και των προσφερόμενων υπηρεσιών στο Δήμο θα παρέχει 
σημαντικά οφέλη σε 2 διακριτές ομάδες χρηστών, στους πολίτες (εξωτερικοί χρήστες) και στις 
εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και διαχειριστές των συστημάτων (εσωτερικοί χρήστες). 
Έτσι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ζητούμενου έργου θα καλύπτουν τις ανάγκες των διαφορετικών 
ομάδων χρηστών. Ειδικότερα, οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα συμβάλλουν:  

• Στην διαρκή, έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών η οποία επιτυγχάνεται με τη μείωση 
του χρόνου ανταπόκρισης του Δήμου στα αιτήματα τους με ταυτόχρονη τη σημαντική μείωση των 
επισκέψεων του κοινού στον Δήμο για πληθώρα αιτημάτων,  

• Στη βελτίωση της εικόνας του Δήμου προς τους πολίτες μέσα από τη παροχή ενός αξιόπιστου και 
αποτελεσματικού καναλιού κοινοποίησης και εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους  

• Στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων με διαπιστωμένες ανάγκες  

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών θα παρέχει τη δυνατότητα για:  

α) Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του συνόλου των πολιτών του Δήμου,  

β) Βελτίωση της οργάνωσης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,  
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γ) Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών,  

δ) 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα των πολιτών,  

ε) Περιορισμό της σπατάλης και βέλτιστη χρήση των πόρων του Δήμου,  

στ) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και στατιστική παρακολούθησή τους,  

ζ) Κάλυψη εξειδικευμένων και διαπιστωμένων αναγκών ειδικών ομάδων πληθυσμού του Δήμου 
με σύγχρονες λύσεις ΤΠΕ, με απώτερο στόχο την επέκτασή τους για λόγους οικονομικότητας, 
επαναχρησιμοποίησης των λύσεων και διαμοιρασμού των συστημάτων και σε άλλες ομάδες 
ωφελούμενου πληθυσμού στο μέλλον, ομάδες πολιτών, φορείς, συλλόγους ή για λόγους 
οριζόντιας δικτύωσης με αντίστοιχα δίκτυα που συνεργάζεται ο Δήμος. 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

‘Εχει γίνει Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020» της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΔΑ 6ΒΛΒ7Λ9-9ΚΤ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού μια τεχνική πρόταση που να 
καλύπτει σαν ενιαία λύση το Δήμο Πάργας.  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα του έργου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση εργασίας για την ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας. 

Στόχος είναι η στοχευμένη αναβάθμιση υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Δήμου, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, για να ενισχυθεί 
η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και υποστήριξη της 
καθημερινότητάς του και η αίσθηση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.  

Η προτεινόμενη πλατφόρμα "Smart Parga" θα αποτελέσει ένα νέο εξελιγμένο ψηφιακό σύστημα του 
Δήμου, το οποίο θα τον αναβαθμίσει ψηφιακά και θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές θα καλύπτουν το σύνολο του Συστήματος σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο, σύμφωνα με το 20288/22.12.2018 έγγραφο της Γ.Γ.Ψ.Π., και είναι οι εξής: 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική (modular) του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών υποσυστημάτων 
λογισμικού ή εξοπλισμού. 

• Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA – Confidentiality, 
Integrity, Availability) των δεδομένων. 

• Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditing logging) και τροποποιήσεων των 
δεδομένων (trace ability), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων 
ασφάλειας και αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν. 

• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), 
καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals). Στο πλαίσιο 
της τεκμηρίωσης να παραδοθεί και ο κώδικας (source code) υλοποίησης των υποσυστημάτων που 
ενδέχεται να αναπτύξει ο Ανάδοχος. 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης στα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν. 

• Παροχή και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα 
με αρχές που προέρχονται από διεθνείς καλές πρακτικές. 

• Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα συστήματα που έχουν σχέση με το Σύστημα. 

Όλες οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα Smart Parga, θα 
διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα υποσυστήματά και συνοπτικά είναι: 

1.Αιτήματα πολιτών :  
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Το σύστημα και η αντίστοιχη εφαρμογή (Smartphone App), μέσω της οποίας ο Πολίτης μπορεί να 
μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευμένα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, 
τυχόν προβλήματα, καταγγελίες κλπ. Μέσω της ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής 
καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών και στη συνέχεια αυτά θα διαχειρίζεται με απλό τρόπο το 
προσωπικό του δήμου. Επίσης θα διατίθεται mobile app για τη διαχείριση αιτημάτων. 

2.ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών 

Πρόκειται για δύο μηχανήματα με μεγάλη οθόνη, στα οποία με την αφή οι δημότες να μπορούν να 
ζητήσουν ένα πιστοποιητικό, να δουν και να πληρώσουν τις οφειλές τους καθώς και να πάρουν 
έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. 

3.Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο 

Η προτεινόμενη υπηρεσία ταυτοποίησης θα παρέχει διαβαθμισμένη ταυτοποίηση χρηστών (ΚΑΙ 
μέσω TAXIS), ανάλογη των απαιτήσεων των εφαρμογών, μέσω ενιαίας πλατφόρμας πιστοποίησης, 
στην οποία θα μεταπτωθούν σταδιακά οι υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου και θα 
αποτελέσει το πρότυπο αυθεντικοποίησης για οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή. 

4.Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις,  

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις βεβαιωμένες και μη οφειλές των πολιτών, είναι 
μια νέα σύγχρονη διαδικτυακή λύση νέας γενιάς, στηριγμένη σε ανοιχτά πρότυπα. Στόχος της θα 
είναι μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και τις τράπεζες, οι 
ταυτοποιημένοι πολίτες και επιχειρήσεις (και μέσω TAXIS) να ενημερώνονται και να 
διεκπεραιώνουν τις οφειλές τους, χωρίς τη φυσική τους παρουσία. 

5.Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο διαδικτυακό σύστημα στηριγμένο σε ανοιχτά πρότυπα, με 
ταυτοποίηση του χρήστη ακόμη και μέσω του TAXIS, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και με 
πλήρη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων, με 
δυνατότητες όπως: διαδικτυακή αίτηση, πρωτοκόλληση και παραλαβή των απαιτούμενων 
εγγράφων από τους συναλλασσόμενους, διαχείριση των αποφάσεων συλλογικών οργάνων και 
ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου. 

Tο υπό προμήθεια σύστημα θα διαλειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού χωρίς πρόσθετο κόστος και 
προϋποθέσεις με τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα και εφαρμογές Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας και με την παράδοση του ο Δήμος θα είναι σε θέση να το θέσει σε 
λειτουργία χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 

1.1 Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονες, πρότυπες προδιαγραφές 
συστημάτων, ικανό να εξυπηρετήσει πολλούς χρήστες, ευέλικτο και εξαιρετικά επεκτάσιμο. Η 
αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται στο εγχείρημα των εικονικών μηχανών και 
να υποστηρίζεται από λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα. Το προτεινόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture) και να χρησιμοποιεί πρότυπα που 
θα διασφαλίζουν:  

• ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων του 
πληροφοριακού συστήματος,  

• δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε 
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των Υποσυστημάτων, χωρίς 
αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους, για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων/ 
αυξανομένων αναγκών  

• εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων (συντηρισιμότητα – 
maintainability)  

• ύψιστη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων και απρόσκοπτης λειτουργίας αρθρωτή 
(modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 
λογισμικού ή εξοπλισμού.  
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική προσφορά αναλυτικά την αρχιτεκτονική του 
συστήματος και να αιτιολογήσει την επιλογή της τοπολογίας, όπως και την επιλογή του 
λειτουργικού συστήματος, του λογισμικού του web server και του database server, τα οποία θα 
πρέπει να στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε ανοιχτό κώδικα, με εξαίρεση το λογισμικό των ΑΤΜ. Η 
λύση που θα προταθεί θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει περισσότερες από μία βάση 
δεδομένων (database agnostic) , με εξαίρεση το λογισμικό των ΑΤΜ. Το σύνολο του πηγαίου 
κώδικα και το σχήμα της βάσης που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης 
λογισμικού, θα αποτελούν παραδοτέα του έργου, θα συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση 
και θα διατίθενται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους από τον φορέα. 

1.2 Ειδικές προδιαγραφές υλοποίησης του έργου 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ειδικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούνται για κάθε επιμέρους υποσύστημα: 

1.2.1 Απαιτήσεις υποσυστήματος Αιτημάτων πολιτών:  

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ο Πολίτης μπορεί να μεταφέρει στις 
Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευμένα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν 
προβλήματα, καταγγελίες κλπ. Αντίστοιχα το υποσύστημα της υποβολής αιτημάτων θα διατίθεται 
και σε mobile App για έξυπνες συσκευές. 

Μέσω της ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών και 
στη συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό τρόπο από το προσωπικό του δήμου. Το σύστημα θα 
πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τρία υποσυστήματα. 

• Το πρώτο είναι το Περιβάλλον Εργασίας από όπου οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με την 
υπηρεσία, 

• το δεύτερο θα είναι ο Μηχανισμός της Αυτόματης Ειδοποίησης των χρηστών και του 
δημότη και 

• το τρίτο θα είναι το υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον δημότη.  

Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος θα είναι να παρέχει απλή και αυτοματοποιημένη 
λειτουργία στις υπηρεσίες ενός Δήμου για την καταγραφή, παρακολούθηση και απάντηση των 
αιτημάτων που προέρχονται από τον ενδιαφερόμενο. Θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) 
και με την χρήση του προγράμματος περιήγησης του λειτουργικού συστήματος (Browser) ώστε να 
είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Αντίστοιχα το υποσύστημα της υποβολής αιτημάτων θα διατίθεται και σε AndroidApp για έξυπνες 
συσκευές.  

Το προς ανάπτυξη λογισμικό θα πρέπει να παρέχει:  

• Η εφαρμογή θα απαρτίζεται από πίνακες και γραφήματα φιλικά προς τον χρήστη, που τον 
βοηθούν να βρίσκει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που χρειάζεται.  

• Θα υπάρχει δομή σε περιοχές ευθύνης αιρετών και διευθύνσεων, που θα επιτρέπουν την 
γρήγορη ανάληψη ενός αιτήματος και την διαχείριση/παρακολούθηση, έως ότου αυτό 
έχει ολοκληρωθεί.  

• Θα υπάρχει δυνατότητα καθορισμού ρόλου θεματικού και χωρικού υπευθύνου.  

• Η εφαρμογή θα μπορεί να ενσωματώσει το οργανόγραμμα του δήμου, χωρίς να υπάρχει 
όριο στα επίπεδα ιεραρχίας. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

• Καταγραφή Αιτημάτων ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και μέσω της Mobile 
app για έξυπνες συσκευές με λειτουργικό Android και iOS 

• Διαχείριση Αιτημάτων από το προσωπικό του Δήμου 

• Δομημένο ανά περιοχές ευθύνης αιρετών και διευθύνσεων 

• Ενημέρωση μέσω email ή τηλεφωνικά 

• Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου 
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• Πίνακες και Φιλικά Γραφήματα για την απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου 

• Απεικόνιση αιτημάτων σε χάρτη  

• Υπενθυμίσεις πολιτών με την αλλαγή της κατάστασης του αιτήματος σύμφωνα με σειρά 
προτεραιότητας 

• Ασφαλή σύνδεσης στην υπηρεσία (Login) και SSL 

• Εισαγωγή και ενημέρωσης των αιτημάτων του πολίτη 

• Ανάθεση και επανατοποθέτηση σε διαφορετικό υπεύθυνο των αιτημάτων 

• Δημιουργία και ενημέρωση εργασιών για τα αιτήματα 

• Διαδραστικά γραφημάτων επισκόπησης του Δήμου 

• Φόρμα αναζήτησης αιτημάτων 

• Καταγραφή κλήσεων από και προς τους πολίτες 

• Προβολή μη ολοκληρωμένων τηλεφωνικών ενημερώσεων του ενδιαφερόμενου κατόπιν 
ολοκλήρωσης του αιτήματος 

• Δυναμικές αναφορές των ολοκληρωμένων και μη, αιτημάτων. 

• Αυτόματη ειδοποίηση των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Πολυκαναλική προσέγγιση 

• Ευχρηστία 

• Υψηλό επίπεδο ασφαλείας 

1.2.2 Απαιτήσεις υποσυστήματος ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών:  

H υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα αυτο-εξυπηρέτησης πολιτώ των δημοτών δύο μηχανήματα 

με μεγάλη οθόνη, στα οποία με την αφή οι δημότες να μπορούν να ζητήσουν ένα πιστοποιητικό, 

να κάνουν ένα αίτημα και να προτείνουν μια λύση, να δουν και να πληρώσουν τις οφειλές τους 

καθώς και να πάρουν έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. 

Τα δύο e-ΚΕΠ που θα παραδώσει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα επιτρέψουν στον Δήμο να 
προσφέρει στους δημότες του μία σειρά από αυτοματοποιημένες συναλλαγές και ειδικότερα: 

1. Την ταυτοποίηση χρηστών 

2. Την άμεση αίτηση, εκτύπωση, σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων του Δήμου 

3. Την πληρωμή οφειλών βεβαιωμένων και επιλεγμένων μη βεβαιωμένων οφειλών 
προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η λύση θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που επιτρέπουν την αυτοεξυπηρέτηση 
δημοτών στις εξής συναλλαγές:  

o Αίτηση-εκτύπωση-σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του 
Δήμου με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διαχείρισης του Δήμου  

o Πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας  

• Την εγκατάσταση κεντρικού λογισμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και ανεξάρτητη 
μεταφορά δεδομένων μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων του Δήμου και των κιοσκιών 
που θα εγκατασταθούν  

• Την φιλοξενία των κιοσκιών σε μια Πλατφόρμα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και 
Κεντρικής Διαχείρισης 

Απαραίτητος εξοπλισμός: 

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από 2 κιόσκια εσωτερικού χώρου, τα οποία θα υποστηρίζουν την 
εκτύπωση, σφράγιση, παράδοση αλλά και παρακράτηση πιστοποιητικών ή άλλων βεβαιώσεων 
καθώς και την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Παρακάτω 
αναφέρονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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ΒΑΣΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ 

Οθόνη Οθόνη αφής 19" αναλογία 4:3 

H/Y Η/Υ διαστάσεων με λειτουργικό Windows 10 ή ισοδύναμο 

Εκτύπωση εγγράφων Υποσύστημα εκτύπωσης εγγράφων. Α4 μονόχρωμος εκτυπωτής με 2 συρτάρια 
εγγράφων (χωρητικότητα 250 και 500 σελίδες αντίστοιχα) με κλειδαριά 
προστασίας 

Διαχείριση εγγράφων Υποσύστημα μεταφοράς εγγράφων από τον εκτυπωτή έως την έξοδο παραλαβής 
και το κιβώριο παρακράτησης 

Κλειδαριά Κλειδαριά με περιστρεφόμενο χερούλι 

Ήχος Ηχεία 

Σύστημα αισθητήρων Έξυπνο σύστημα αισθητήρων παρακολούθησης της πορείας του εγγράφου, της 
έντασης ήχου και των σημείων πρόσβασης (πόρτες) 

Σάρωση εγγράφων Διπλής όψης έγχρωμος σαρωτής εγγράφων Α4 

Σφράγιση εγγράφων Μηχανισμός σφράγισης εγγράφων εργοστασιακού τύπου 

Πληρωμή με κάρτα Σετ μη επιβλεπόμενης πληρωμής με κάρτα πιστοποιημένο για EMV συναλλαγές 
(αναγνώστης καρτών, PIN pad, αναγνώστης ανέπαφων καρτών) 

Ανάγνωση RFID Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας RFID 

Άλλα περιφερειακά Σαρωτής γραμμωτού κώδικα (2D) 

Εκτυπωτής 
αποδείξεων 

Εκτυπωτής αποδείξεων με σύστημα αποφυγής απεμπλοκής 80mm  

Camera Web camera με μικρόφωνο, 1280x720p υψηλής ευκρίνιας, αναλογία 16:9 

UPS Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), 1500VA 

 

ΛΟΙΠΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

Εγκατάσταση Επιδαπέδιο σε εσωτερικό χώρο  

Πρόσβαση Εμπρόσθια και οπίσθια (για τον αγωγό μεταφοράς εγγράφων) 

Δικτύωση Διπλή γραμμή δικτύου με συνδέσεις RJ45  

Συνθήκες 
λειτουργίας 

Θερμοκρασία: 0°C έως 40°C 

Υγρασία 0-95% μη συμπυκνωμένη 

Καμπίνα Υλικό: Χαλύβδινα ελάσματα 

Κατασκευή: Κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων με laser, συγκολλημένα διαμορφωμένα 
χαλύβδινα ελάσματα με άψογο φινίρισμα 

Πιστοποιήσεις CE Marking 

Χρωματισμός Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με υψηλή αντοχή στις διάφορες περιβαλλοντικές 
συνθήκες Βασικός χρωματισμός: γκρι και σκούρο γκρι 

Διαστάσεις Ύψος/Πλάτος/Βάθος  1680mm / 780mm / 760mm 

Βάρος ~250Kg 

 

Απαραίτητο λογισμικό: 

α ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - WEB APIs 
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Για τη διασύνδεση του e-ΚΕΠ με υπάρχοντα συστήματα του Δήμου θα πρέπει να αναπτυχθούν 
αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες (web APIs με χρήση ανοιχτών προτύπων και χρήση εργαλείων 
ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον αγορά λογισμικού για να 
εγκατασταθεί και να μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Οι διαδικτυακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε φυσικούς είτε σε εικονικούς 
εξυπηρετητές σε οποιοδήποτε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα Linux και Windows. 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν την επικοινωνία με το 
σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και με το υπάρχον σύστημα οικονομικής 
διαχείρισης, όπως και με τα υπάρχοντα υποσυστήματα διαχείρισης κλήσεων ΚΟΚ και τέλους επί 
των ακαθαρίστων εσόδων. Επίσης, θα πρέπει τα ίδια web APIs να μπορούν να καταναλωθούν από 
την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικών 
πληρωμών και μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου. 

β ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Το σύστημα «Ταυτοποίησης Χρηστών» φροντίζει για την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ελέγχει 
την πρόσβαση στην πληροφορία. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Υποσύστημα 
Υπηρεσιών Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο. 

γ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ (CLIENT S/W) 

Το συνολικό λογισμικό της λύσης αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών διακρίνεται στα εξής 
τμήματα: 

• Άμεση παράδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το 
λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει την διεπαφή του χρήστη (δημότη) με το Ηλεκτρονικό 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (e-KEΠ) έτσι ώστε αυτός: 

o Να αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί ως αποδεκτός χρήστης μέσω του 
Υποσυστήματος «Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών» στο Δήμο. Στη 
σχεδίασή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποστήριξη όλων των παρακάτω  
τρόπων ανάγνωσης των στοιχείων ταυτοποίησης όπως: 

▪ Πληκτρολόγηση αναγνωριστικών (Username και Password) 

▪ Αναγνώριση έξυπνης κάρτας σε συνδυασμό με PIN 

o Να επιλέξει ποιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιθυμεί να παραλάβει από τα 
διαθέσιμα για αυτόν (αφού το λογισμικό θα είναι σε διασύνδεση με το υπάρχον 
back office σύστημα/συστήματα του Δήμου) 

o Το e-ΚΕΠ να εκτυπώσει και να παραδώσει το φυσικό έντυπο κατάλληλα 
σφραγισμένο και να ενημερώσει αντίστοιχα το σύστημα της ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων του Δήμου για την επιτυχή παράδοση 

o Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν παραλάβει το έγγραφό του, να δοθεί εντολή στον 
κατάλληλο μηχανισμό του εξοπλισμού, να παρακρατήσει το έγγραφο ώστε να 
προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα του δημότη 

Ως προς το πλήθος των πιστοποιητικών που θα μπορούν να εκτυπωθούν, δε θα πρέπει να 
υπάρχει κανένας περιορισμός από την πλευρά του λογισμικού καθώς δυναμικά, μέσω 
διασύνδεσης με το back office του Δήμου θα υποστηρίζονται όσες επιλογές επιτρέπεται από 
αυτό για τον κάθε δημότη. 

• Πληρωμές τελών/βεβαιωμένων οφειλών: Το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους 
πολίτες να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο, μέσω κάρτας 
(χρεωστική/πιστωτική/prepaid). Η πληρωμή των οφειλών θα γίνεται με δύο τρόπους: 
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o Μέσω αναγνώρισης και ταυτοποίησης του αποδεκτού χρήστη με τους προαναφερθέντες 
τρόπους (πληκτρολόγησης του ονόματος χρήστη και του κωδικού ή αναγνώριση έξυπνης 
κάρτας σε συνδυασμό με PIN). Σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται πιστοποίηση 
πραγματοποιείται και μέσω επικοινωνίας με το σύστημα της οικονομικής διαχείρισης 
αναγνώριση του οφειλέτη. Στη συνέχεια το e-ΚΕΠ προβάλλει όλες τις βεβαιωμένες 
οφειλές, τις οποίες μπορεί ο πολίτης να επιλέξει και να εξοφλήσει μέσω χρεωστικής / 
πιστωτικής / prepaid κάρτας όποια από αυτές επιλέξει.  

o Μέσω εισαγωγής κωδικού πληρωμής o οποίος θα επαληθεύεται με το back office 
σύστημα του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη, και 
η αναγνώριση των στοιχείων της οφειλής θα γίνεται είτε από την σάρωση κωδικού 
πληρωμής σε μορφή barcode που θα αναγράφεται πάνω στο ειδοποιητήριο, είτε με την 
πληκτρολόγηση του κωδικού πληρωμής. Το ποσό του ειδοποιητηρίου θα εμφανίζεται στην 
οθόνη και ο πολίτης και έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει μέσω χρεωστικής / 
πιστωτικής κάρτας.  

• Κλήσεις ΚΟΚ: ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία μιας κλήσης ΚΟΚ, όπως Ημ/νία παράβασης, Ποσό, Αριθμός 
Κυκλοφορίας και Αριθμός Κλήσης. Η διαδικασία της εξόφλησης παραμένει η ίδια. Η 
συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μόνο σε εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους χρήστες. 

• Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων: Ακαθαρίστων Εσόδων: ο 
πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το τρίμηνο ή το μήνα της περιοδικής δήλωσης που 
επιθυμεί να αποδώσει το αναλογούν τέλος και θα πληκτρολογεί το υποκείμενο ποσό των 
ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης του. Η εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το 
αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης δήλωσης. 
Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η επισύναψη της περιοδικής δήλωσης η οποία 
σκανάρεται μέσω της ειδικής υποδοχής και επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή στη δήλωση 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης από τους αρμόδιους υπαλλήλους του 
Οργανισμού. Η εφαρμογή του αντίστοιχου τέλους του Δήμου ενημερώνεται αυτόματα. Η 
διαδικασία της εξόφλησης παραμένει η ίδια. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μόνο σε 
εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους χρήστες. 

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, απαιτείται συνεργασία με εγκατεστημένο πιστοποιημένο 
λογισμικό τραπεζικών πληρωμών (EMV application), το οποίο και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής. Με την επιβεβαίωση της πληρωμής το λογισμικό θα δίνει εντολή εκτύπωσης 
απόδειξης είσπραξης. Από πλευράς Δήμου, για την ενεργοποίηση αποδοχής πληρωμών μέσω 
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, απαιτείται η σύναψη σύμβασης εκκαθάρισης συναλλαγών με 
τρίτο πάροχο. Με την επιβεβαίωση της πληρωμής το λογισμικό θα δίνει εντολή εκτύπωσης 
απόδειξης είσπραξης. 

Από πλευράς Δήμου, για την ενεργοποίηση αποδοχής πληρωμών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής 
κάρτας, απαιτείται η σύναψη σύμβασης εκκαθάρισης συναλλαγών με Τράπεζα. 

δ MESSAGE TRANSLATOR  

Αποτελεί τον ενδιάμεσο για την επικοινωνία μεταξύ του λογισμικού των ΑΤΜ και των Back Office 
συστημάτων τρίτων τα οποία είναι τελικά υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων 
συναλλαγών. Χρησιμοποιώντας ένα «ενδιάμεσο» layer επικοινωνίας εξασφαλίζεται ότι μπορεί να 
γίνουν αλλαγές στην λογική και στην υλοποίηση είτε του λογισμικού των Kiosks είτε/και στην 
λογική των interfaces των συστημάτων τρίτων, χωρίς να επηρεαστεί το συνολικό σύστημα.  

ε ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSACTIONS REPORTING)  
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Συγκεντρώνει τα στοιχεία χρήσης των συναλλαγών, ώστε να διαθέτει αναφορές χρήσης των 
συναλλαγών με διαφορετικά κριτήρια (τύπος συναλλαγής, χρονικό διάστημα, κλπ.) 

στ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

H διεργασία απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης είναι το κομμάτι λογισμικού που 
εγκαθίσταται σε κάθε τερματικό, ώστε να είναι εφικτή η διαδικασία του απομακρυσμένου 
ελέγχου & διαχείρισης του κιοσκιού. Είναι υπεύθυνο για: 

• να συλλέγει μηνύματα & ενημερώσεις που δημιουργούνται τόσο από το hardware 
(περιφερειακά, αισθητήρες κλπ), όσο και από την εφαρμογή που «τρέχει» σε κάθε 
τερματικό. 

• να προωθεί τα συγκεκριμένα μηνύματα στην Πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης 
και παρακολούθησης. 

Απαραίτητες υπηρεσίες: Για την θέση της λύσης σε λειτουργία θα πρέπει να προσφέρονται οι 
παρακάτω υπηρεσίες στο σημείο εγκατάστασης για κάθε κιόσκι. 

1. Φυσική εγκατάσταση του της μηχανής στο σημείο που έχει επιλεχθεί από το Δήμο. Από 
τον Δήμο θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η παροχή ρεύματος και δικτυακής πρόσβασης (2 
ξεχωριστές γραμμές) 

2. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ώστε να διασυνδεθεί με τους servers 

3. Δοκιμαστικές συναλλαγές ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία 

4. Παρουσίαση των συναλλαγών που εκτελεί η λύση στους υπεύθυνους από πλευράς του 
Δήμου για την επίβλεψη και υποστήριξη της λύσης 

5. Εκπαίδευση των υπεύθυνων χρηστών του Δήμου στις λειτουργίες καθημερινής 
υποστήριξης (πχ αναπλήρωση αναλωσίμων) καθώς και στην αντιμετώπιση τυπικών 
δυσλειτουργιών 

6. Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης  των εγκατεστημένων κιοσκιών μέσω πλατφόρμας 
απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης, φιλοξενία της πλατφόρμας αυτής, 
παραμετροποίηση της και εκπαίδευσης στη χρήση της. Η πλατφόρμα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης & διαχείρισης, η οποία απομακρυσμένα παρακολουθεί ένα ή 
περισσότερα τερματικά, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και 
ενημερώνει μέσω email στο διαχειριστή των τερματικών. Κάθε καινούρια εγκατάσταση 
καταχωρείται στην πλατφόρμα ώστε να είναι δυνατή η επίβλεψη και η διαχείριση του 
κάθε τερματικού. Η πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης & διαχείρισης που θα 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Να αντικατοπτρίζει την δομή του δικτύου, τους χρήστες και τους κανόνες λειτουργίας.  

• Να παρακολουθεί συνεχώς το δίκτυο τερματικών και ενημερώνει τους διαχειριστές 
μέσω email για προληπτικές ή διορθωτικές ενέργειες.  

• Να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των συνδεδεμένων τερματικών, των 
περιφερειακών τους και της εφαρμογής.   

• Να διανέμει αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις της εφαρμογής 

• Να προσφέρει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τερματικών του 
δικτύου 

1.2.3 Απαιτήσεις υποσυστήματος Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο:  
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H υπηρεσία ταυτοποίησης έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση και απλοποίηση της παροχής νέων 
υπηρεσιών (πχ. ηλεκτρονικές πληρωμές) σε ταυτοποιημένους χρήστες. Θα υπάρχει 
διαβαθμισμένη πιστοποίηση ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμεί να πράξει ο πολίτης. Ο 
πολίτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί μέσω του oAuth2 πρωτοκόλλου, π.χ. μέσω 
Facebook, Google Account ή Taxisnet. Σε περίπτωση ενέργειας όπου απαιτείται η διασφάλιση της 
ταυτότητας του χρήστη με βάση το ΑΦΜ (π.χ. για την πληρωμή οφειλών) θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη πιστοποίηση μέσω των στοιχείων taxisnet. Στα αιτήματα 
πολιτών αρκεί η ταυτοποίηση μέσω Facebook ή Google Account. 

Στο σύστημα ταυτοποίησης θα διασυνδεθούν σταδιακά οι υπάρχουσες εφαρμογές του Δήμου και 
η νέα διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτελεί πρότυπο αυθεντικοποίησης και για οποιαδήποτε 
άλλη εφαρμογή δημιουργήσει ο Δήμος στο μέλλον. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια υποδομή 
που μπορεί να λύσει προβλήματα στην εσωτερική διαχείριση χρηστών στο μέλλον στο Δήμο με 
δεδομένο ότι στην υποδομή του συστήματος αυθεντικοποίησης θα αποτυπώνεται η δομή και η 
ιεραρχία του Δήμου μέσω ενός υποσυστήματος καταλόγου (LDAP) το οποίο αποτελεί εδώ και 
δεκαετίες πρότυπο για την διαχείριση χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα. Βασικό στοιχείο 
της νέας κατάστασης που θα επιφέρει η εγκατάσταση του συστήματος ταυτοποίησης είναι η 
μετακύλιση της διαδικασίας ταυτοποίησης σε έμπιστες τρίτες πηγές. 

Οι πηγές αυτές παρέχουν στοιχεία αυθεντικοποίησης για τις εφαρμογές και οι ίδιες έχουν 
προχωρήσει στην ταυτοποίηση του χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή 
του TAXIS όπου οι ΔΟΥ της χώρας έχουν ταυτοποιήσει όλους τους χρήστες του συστήματός τους 
με φυσικό τρόπο και εγγυώνται την αντιστοιχία στοιχείων χρήστη με φυσικό πρόσωπο. Η 
διαδικασία αυτή αποτελεί μια ισχυρή μορφής ταυτοποίηση που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 
παροχής ισχυρά προσωποποιημένων πληροφοριών προς το Δήμο αντίστοιχη με αυτή της ΓΓΠΣ 
(όπως δημοτική ενημερότητα, κατάσταση οφειλών, ρύθμιση οφειλών κ.α.). 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι: 

• Χρήστες του συστήματος: Ως χρήστες του συστήματος θεωρούνται Φυσικά Πρόσωπα, 
Νομικά Πρόσωπα, Υπάλληλοι του Δήμου, Διαχειριστές και τρίτες εφαρμογές του Δήμου. 
Το σύστημα «Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών» φροντίζει για την αυθεντικοποίηση των 
χρηστών και των εφαρμογών και ελέγχει την πρόσβαση στην πληροφορία. 

• Διαβαθμισμένη Πρόσβαση: Όπως προκύπτει από τα παραπάνω είναι αναγκαίο το 
σύστημα αυτό να προσφέρει διαχείριση διαβαθμισμένης πρόσβασης στην πληροφορία, 
σύμφωνα με τους ρόλους των χρηστών, αλλά και με εξαιρέσεις (Rules) που μπορεί να 
προκύψουν. 

• Ενιαία πρόσβαση χρηστών: Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει ενιαία 
πρόσβαση (single sign-on) σε σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές και APIs μέσω των 
διαδεδομένων πρωτοκόλλων αυθεντικοποίησης OpenID Connect και OAuth2. Και τα 2 
πρωτόκολλα επιτρέπουν σε εφαρμογές να αιτηθούν Access Tokens από μια κεντρική 
υπηρεσία Security Token Service και να επικοινωνήσουν μέσω APIs. 

• Πρόσβαση τρίτων εφαρμογών: Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνδυαστικός τρόπος 
επικοινωνίας μέσω της αυθεντικοποίησης μιας τρίτης εφαρμογής (Access Token) και της 
αυθεντικοποίησης ενός χρήστη (Όνομα χρήστη και Κωδικό). 

Εγγραφή χρηστών πολιτών και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Για την εγγραφή των πολιτών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος θα διατίθενται πολλαπλοί τρόποι, σύμφωνα με 
τους περιορισμούς και τις ανάγκες που ορίζει η εκάστοτε υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που θα 
παρέχονται διακρίνονται στις εξής διαβαθμισμένα επίπεδα: 
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• Επίπεδο 1: ανώνυμη πρόσβαση (μέσω της τεχνολογίας oAuth2 και την υπηρεσία που 
παρέχει η ΓΓΠΣ για αυθεντικοποίηση μέσω TAXISnet και της τεχνολογίας blockchain 
μπορεί να ελεγχθεί η μοναδικότητα των χρηστών) 

• Επίπεδο 2: μέσω της τεχνολογίας oAuth2 για αυθεντικοποίηση μπορεί να γίνει χρήση των 
κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook και Google. 

• Επίπεδο 3: μέσω της τεχνολογίας oAuth2 και την υπηρεσία που παρέχει η ΓΓΠΣ για 
αυθεντικοποίηση μέσω TAXISnet. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 
είναι αναγκαίο ο χρήστης να ταυτοποιηθεί μέσω του ΑΦΜ. Οι περιπτώσεις αυτές 
αφορούν π.χ. την προβολή ιστορικού και την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών οφειλών και 
μη βεβαιωμένων οφειλών. 

Εγγραφή χρηστών υπαλλήλων: Η ενιαία αυθεντικοποίηση χρηστών δεν θα περιλαμβάνει μόνο την 
ταυτοποίηση πολιτών (νομικών και φυσικών προσώπων), αλλά και την ταυτοποίηση των 
υπαλλήλων του Δήμου. Απαιτείται στο σύστημα να υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ του LDAP που 
σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί στον δήμο για τη διαχείριση δικαιωμάτων του δικτύου και του 
ενιαίου συστήματος χρηστών. Όταν δημιουργείται ή απενεργοποιείται ένας χρήστης στο LDAP του 
Δήμου, το ενιαίο σύστημα χρηστών θα πρέπει να μπορεί να αντλεί τις αλλαγές με 
αυτοματοποιημένο τρόπο και ο Διαχειριστής του Δήμου θα πρέπει σε δεύτερη φάση να ορίζει 
δικαιώματα για την πρόσβαση του χρήστη στις εφαρμογές. 

Ένταξη τρίτου συστήματος: Το σύστημα θα αναλαμβάνει την εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης 
με τρίτες εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες έχοντας τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, 
ηλεκτρονικές υπογραφές, πρωτόκολλα ασφαλούς διασύνδεσης και μετάδοσης δεδομένων. Κάθε 
τρίτο σύστημα και κάθε web API που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ενιαία πρόσβαση χρηστών 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο συγκεκριμένο μητρώο. Τα τρίτα συστήματα αιτούνται access 
tokens από την υπηρεσία security token service που παρέχει η ενιαία πρόσβαση χρηστών. 

Διασύνδεση εφαρμογών: Στο σύστημα ταυτοποίησης θα διασυνδεθούν σταδιακά οι υπάρχουσες 
διαδικτυακές (web) εφαρμογές του Δήμου και η νέα διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτελεί 
πρότυπο αυθεντικοποίησης και για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή δημιουργήσει ο Δήμος στο 
μέλλον. 

Χρονοσήμανση και αρχεία συναλλαγών: Η λειτουργία αυτή είναι πολύ σημαντική για την 
παρακολούθηση όλων των σημαντικών ενεργειών που συμβαίνουν στα συστήματα που 
χρησιμοποιούν την ενιαία αυθεντικοποίηση. Η βασική λειτουργία είναι η τήρηση ενιαίας 
αναλυτικής καταγραφής (logging) όλων των ενεργειών των χρηστών όσον αφορά την 
συμπεριφορά τους στην πρόσβαση της πλατφόρμας και την χρήση των σεναρίων ροής εργασιών. 

Βασικά και δομικά στοιχεία του Συστήματος Ενιαίας Πρόσβασης θα είναι: 

• ο κεντρικός εξυπηρετητής πιστοποίησης χρηστών να έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως 
βάση χρηστών την υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος (LDAP) 

• η ομάδα των διαδικτυακών εφαρμογών που έχουν το ρόλο πελάτη (client) και είναι 
συνδεδεμένες με την κεντρική Υπηρεσία Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών μέσω ενός 
καθορισμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

• το Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης που θα ταυτοποιεί και θα πιστοποιεί χρήστες στις 
υποστηριζόμενες από αυτό διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες. 

• η ροή των διεργασιών που απαιτείται για τη σύνδεση ενός χρήστη σε διαδικτυακή 
υπηρεσία υποστηριζόμενη από το σύστημα ενιαίας πρόσβασης. 

Η ροή εργασιών του συστήματος αναλύεται ακολούθως : 

• Αίτηση σύνδεσης του χρήστη σε προστατευόμενη από το σύστημα ενιαίας πρόσβασης 
διαδικτυακή εφαρμογή 

• Ανακατεύθυνση του χρήστη στον ιστότοπο του συστήματος ενιαίας πρόσβασης χρηστών 
για εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του 

• Επικοινωνία του συστήματος ενιαίας πρόσβασης με την υπηρεσία καταλόγου για 
επιβεβαίωση των εισαχθέντων διαπιστευτηρίων 
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• Αποστολή αποτελέσματος ελέγχου ταυτότητας στο σύστημα ενιαίας πρόσβασης 

• Στην περίπτωση που ο έλεγχος ταυτότητας επιστρέψει θετικό αποτέλεσμα, ενεργοποίηση 
μοναδικού Session και επιστροφή του χρήστη στην προστατευόμενη διαδικτυακή 
εφαρμογή ως συνδεδεμένος χρήστης 

• Αίτηση ανάκτησης των ιδιοτήτων (LDAP Attributes) του πιστοποιημένου χρήση από το 
σύστημα ενιαίας πρόσβασης 

• Επιστροφή των εγκεκριμένων από το σύστημα ενιαίας πρόσβασης ιδιοτήτων του 
συγκεκριμένου χρήστη στη διαδικτυακή εφαρμογή για περαιτέρω εκμετάλλευση 

Όταν η περιγραφείσα διαδικασία έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, τότε η αυτοματοποιημένη σύνδεση 
του χρήστη σε συνεργαζόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες/υποσυστήματα θα ενεργοποιείται. Η 
αυτοματοποιημένη σύνδεση του χρήστη στις υπηρεσίες θα πρέπει να τερματίζεται όταν λήξει το 
προαναφερθέν Session, το οποίο συμβαίνει όταν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν ο 
χρήστης επιλέξει να «κλείσει» τον φυλλομετρητή του (web browser). 

Λειτουργικές Μονάδες: Για την υλοποίηση των παραπάνω, το σύστημα ενιαίας πρόσβασης 
χρηστών στον Δήμο θα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές μονάδες: 

• Γραφικές Διεπαφές εισόδου εγγεγραμμένων χρηστών και εγγραφής νέου χρήστη 

• Βάση δεδομένων συστήματος, με ικανότητα καταγραφής όλων των απαραίτητων 
δεδομένων χρηστών και παροχή αποτύπωσης δομής και ιεραρχίας του Δήμου 

• Μονάδα διασύνδεσης με Taxisnet και περαιτέρω μονάδες ταυτοποίησης (Gmail, 
Facebook) 

• Μονάδα διασύνδεσης εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου 

• Μονάδα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 
εγγεγραμμένων χρηστών 

Είναι επιθυμητή η χρήση της αρχιτεκτονικής των VMs ή Container λογισμικού για την 
απλούστευση της φορητότητας των εφαρμογών, την εξασφάλιση της αποδοτικότητας, την 
εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη κλιμάκωσης του συστήματος. 

1.2.4 Απαιτήσεις υποσυστήματος Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις: 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών θα αποτελέσει μια νέα σύγχρονη λύση στην κατεύθυνση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του οργανισμού. 
Στόχοι της υπηρεσίας είναι μέσω μιας web based λύσης τελευταίας γενιάς και εξ ολοκλήρου 
στηριγμένη σε ανοιχτά πρότυπα: 

• να αλλάξει ριζικά η επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου με τους οφειλέτες προς 
όφελος και εξοικονόμηση χρόνου και για τα δύο μέρη 

• να διευκολυνθούν περισσότερο οι χρήστες στην καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα να 
εξυπηρετηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Δήμο με 
σύγχρονες διαδικασίες 

• να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη είσπραξη των εσόδων 

• να εκσυγχρονιστεί το πρόσωπο του δήμου 

• να ενθαρρυνθεί η τοπική κοινωνία στη χρήση νέων τεχνολογιών 

• να μειωθεί η γραφειοκρατία 

Μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής διαχείρισης το οποίο είναι 
εγκαταστημένο στον οργανισμό θα προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα προβολής, αλλά και 
εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών για εγγεγραμμένους χρήστες. Θα είναι επίσης εφικτή η 
πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών χωρίς σύνδεση σε περίπτωση που ο πολίτης διαθέτει κωδικό 
πληρωμής. Επιπλέον, θα διατίθενται υπηρεσίες για την πληρωμή όλων των μη βεβαιωμένων 
οφειλών, όπως: 

Πρόστιμα ΚΟΚ: Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της κλήσης. Στην περίπτωση που η κλήση είναι ήδη καταχωρημένη στο 
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σύστημα τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται αυτόματα με την καταχώρηση του αριθμού της 
κλήσης και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι 
διαθέσιμη και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. 

Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων: Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να 
καταχωρήσει σε μια φόρμα τα ακαθάριστα έσοδα που βαρύνουν την επιχείρηση του που 
υπόκειται στο συγκεκριμένο τέλος. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το 
αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποχρεωτικής 
δήλωσης. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η επισύναψη της περιοδικής δήλωσης ως 
ηλεκτρονικό αρχείο. Η εφαρμογή του οργανισμού της διαχείρισης των επιχειρήσεων 
ενημερώνεται αυτόματα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μόνο σε εγγεγραμμένους και 
πιστοποιημένους χρήστες. 

Βεβαιωτικά Σημειώματα: Θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής οποιασδήποτε μη βεβαιωμένης 
οφειλής μέσω δημιουργίας βεβαιωτικών σημειωμάτων από τους αρμόδιους υπαλλήλους εσόδων 
και κοινοποίηση του κωδικού πληρωμής στον εγγεγραμμένο μέσω taxisnet χρήστη. 

Τέλη Λαϊκών Αγορών: Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελείται από 2 σκέλη. Η πρώτη υπηρεσία 
διατίθεται σε πολίτες που ήδη έχουν άδεια και κατέχουν μόνιμες θέσεις. Οι πολίτες έχουν τη 
δυνατότητα να εξοφλούν προκαταβολικά το ημερήσιο τέλος, σύμφωνα με τις παρουσίες τους και 
με την επιλογή συγκεκριμένων ημερομηνιών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται η εφαρμογή του 
οργανισμού, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη η πληροφορία στον καθημερινό έλεγχο των 
υπαλλήλων. Η δεύτερη υπηρεσία αφορά τη δυνατότητα της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για 
χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση της άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο Νόμο 4264, Αρ. Φύλλου 118. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να καλύπτει τη 
διάθεση και τη δέσμευση των κενών θέσεων, σύμφωνα με την άδεια του πωλητή / παραγωγού. 

Παράβολα (π.χ. Γάμου): Στους εγγεγραμμένους χρήστες θα διατίθεται η υπηρεσία 
αυτοματοποιημένης δημιουργίας και εξόφλησης παραβόλων, μέσω του web API που διαθέτει η 
ΓΓΠΣ. Μετά την επιτυχημένη εξόφληση θα είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο παράβολο προς 
δέσμευση από τους υπαλλήλους μέσω της πλατφόρμας του govHUB.  

Τέλος, θα είναι εφικτή η πληρωμή συνδρομών για μαζικό αθλητισμό, κολυμβητήριο και λοιπά 
έσοδα, όπου θα ενημερώνονται οι διάφορες υπηρεσίες του οργανισμού.  

Θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη ασύγχρονες διαδικασίες, όπως αυτή των λαϊκών 
αγορών και ταφών - εκταφών, οι οποίες απαιτούν την έγκριση από υπαλλήλους / επιτροπές του 
οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη και online επικοινωνία με τις 
εφαρμογές του οργανισμού. 

Η online εξόφληση των βεβαιωμένων και μη οφειλών θα πραγματοποιείται μέσω ενός web API 
που αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ της διαδικτυακής πύλης και της βάσης δεδομένων της 
εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης. Το ποσό οφειλής θα μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον 
της τράπεζας για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. 
Στο κλείσιμο της ημέρας η εφαρμογή της τράπεζας, που εμπεριέχει όλες τις συναλλαγές 
(απορριφθείσες και επιτυχημένες), διασταυρώνεται με τις συναλλαγές που έχουν καταγραφεί 
στην εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης για να δημιουργηθούν αυτοματοποιημένα οι 
αποδείξεις είσπραξης από τον εισπράκτορα. 

Ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω email με συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της απόδειξης 
είσπραξης ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπως και το Ιστορικό Πληρωμών που θα είναι διαθέσιμο από 
τη διαδικτυακή πύλη του οργανισμού. Η ταυτοποίηση των χρηστών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με την υπηρεσία oAuth2 που παρέχει το TaxisNet, χωρίς οι πολίτες να 
χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον φορέα. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει όλες τις νέες υπηρεσίες που διαθέτει ο Κόμβος 
Διαλειτουργικότητας govHUB προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθότητα και την εγκυρότητα των 
δεδομένων. 

Είναι επιθυμητή η χρήση της αρχιτεκτονικής των VMs ή Container λογισμικού για την 
απλούστευση της φορητότητας των εφαρμογών, την εξασφάλιση της αποδοτικότητας, την 
εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη κλιμάκωσης του συστήματος. 
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1.2.5 Απαιτήσεις υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης αιτήσεων και εγγράφων με 
ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές: 

Με την υπηρεσία αυτή ο Δήμος ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για άμεση προώθηση δράσεων που θα συνεισφέρουν στην 
απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου των διοικητικών διαδικασιών και ως εκ τούτου θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον συμμορφώνεται 
απολύτως προς τις επιταγές της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για ψηφιοποίηση 
διαδικασιών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός συγκεκριμένων 
«προβληματικών» διαδικασιών, μέσω της ψηφιακής αναβάθμισής τους, ώστε αυτές να πληρούν 
τα κριτήρια της φιλικότητας, της οικονομικότητας, της αναγκαιότητας, της αποτελεσματικότητας 
αποδοτικότητας, της εφαρμοσιμότητας και της διαφάνειας. Η ψηφιοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση, αφενός μεν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης με 
ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους και αφετέρου για την εξάλειψη των διοικητικών 
βαρών και των χρονοβόρων διαδικασιών, καθώς και για την επιτάχυνση του εν γένει ρυθμιστικού 
έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ένα πρώτο και βασικό βήμα για τη βελτίωση και την επιτάχυνση των 
χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών είναι η χρήση των ψηφιακών υπογραφών. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναπτυχθεί οι λύσεις απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, οι οποίες τυγχάνουν 
ευρείας αποδοχής από τους τελικούς χρήστες. Ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού πιστοποιητικού δεν 
έχει στην κατοχή του τη συσκευή δημιουργίας της υπογραφής, αλλά χρησιμοποιεί μία κεντρική 
διάταξη στην οποία αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ιδιωτικά του κλειδιά κρυπτογράφησης για την 
δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής. Η πρόσβαση στην κεντρική διάταξη προστατεύεται από 
κατάλληλους μηχανισμούς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η 
διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρτών ή των usb tokens, απελευθερώνοντας 
τον υπογράφοντα από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερματικής συσκευής που 
χρησιμοποιεί, απλοποιώντας όλη την διαδικασία και επιτρέποντας την δημιουργία 
απομακρυσμένης υπογραφής με την χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphone κλπ). Η 
προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει λύσεις για usb tokens, αλλά και για online ψηφιακές 
υπογραφές. 

Η απλοποίηση της χρονοβόρας και δύσχρηστης διαδικασίας, στο πλαίσιο της χρήσης προηγμένων 
απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, θα προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα στην 
επίσπευση όλων των διαδικασιών και θα οδηγήσει στην κλιμάκωση της εφαρμογής των ψηφιακών 
υπογραφών ανεξαρτήτως του αριθμού των χρηστών και της γεωγραφικής τους θέσης. Με την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και συγκεκριμένα με την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών με ενσωματωμένο 
Σύστημα Διασύνδεσης Υπηρεσίας Προηγμένων Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών, θα 
καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν σταδιακά τα εξής: 

1. Ελαχιστοποιηθεί το κόστος και ο χρόνος αποστολής και λήψης εγγράφων 

2. Αυξηθεί η παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

3. Ταχύτερη και περισσότερο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών λόγω της 
εύκολης πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης 

4. Το έγγραφο μπορεί να αποκτήσει ταυτότητα και να παρακολουθηθεί και κατά την 
διακίνηση του μεταξύ τμημάτων 

5. Οργανωμένο και ασφαλή έλεγχο εγγράφων και πληροφοριών 

6. Προτυποποίηση σε επίπεδο μεταδεδομένων και τύπων εγγράφων 

7. Δρομολόγηση μίας γενικότερης λύσης στο θέμα της μορφής των εγγράφων, των κανόνων 
σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισής του, των απαιτούμενων ενεργειών κλπ 
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8. Δημιουργούνται δυνατότητες διασύνδεσης με συστήματα που σχετίζονται με τα έγγραφα 
με τρόπο μη παρεμβατικό. 

9. Αυτοματοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με το έγγραφο. 

10. Εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης των εγγράφων λόγω καλής συμπίεσης των 
ηλεκτρονικών δεδομένων 

Η προσφερόμενη υπηρεσία θα πρέπει να είναι web based, να στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε ανοιχτά 
πρότυπα και να καλύπτει πλήρως όλες τις εργασίες που πραγματοποιεί το γραφείο πρωτοκόλλου,  
πως και να παρέχει εσωτερική διακίνηση μη πρωτοκολλημένων εγγράφων, διαδικασία αιτημάτων 
(εγγράφων προς πρωτοκόλληση) και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την αποθήκευση όλων των 
εγγράφων σε δομημένη μορφή που τηρούνται στα αρχεία του οργανισμού. Η υπηρεσία αυτή θα 
παρέχει web api για την ανάκτηση και αποθήκευση εγγράφων με τήρηση εκδόσεων για τη χρήση 
της υπηρεσίας από τρίτες εφαρμογές. 

Το ζητούμενο υποσύστημα θα παρέχει διαλειτουργικότητα επι ποινή αποκλεισμού με 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου με όλες τις επι μέρους εφαρμογές του Δήμου που απαιτούν 
πρωτοκόλληση, όπως:  

• Οικονομική Διαχείριση  

• Διαχείριση Τεχνικών Έργων  

• Διαχείριση Προμηθειών / Αποθηκών  

• Διαχείριση Αποφάσεων  

• Μισθοδοσία και Ανθρώπινο Δυναμικό 

• Εφαρμογές Διαχείρισης Τελών / Εσόδων του Δήμου 

Περισσότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσφέρει η πλατφόρμα περιγράφονται 
παρακάτω: 

• Βασικές λειτουργίες γραφείου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου: 

o Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων 
εγγράφων και τη διανομή τους στις επιμέρους υπηρεσίες 

o Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων 
εγγράφων και τη διεκπεραίωση / αποστολή των εγγράφων αυτών στους 
αποδέκτες 

o Αποτύπωση δενδροειδή οργανογράμματος του οργανισμού 

o Διάρθρωση υπηρεσιών στους αποστολείς με τη δυνατότητα καταχώρησης γενικής 
δ/νσης, δ/νσης, τμήματος, ταχυδρομική δ/νση 

o Διαχείριση βιβλίων υποπρωτοκόλλου με μοναδική αρίθμηση 

o Συσχέτιση εγγράφων πρωτοκόλλου για την εύκολη πλοήγηση 

o Σύνδεση με ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αυτοματοποιημένος τρόπος λήψης στοιχείων 
εισερχομένων εγγράφων με ΑΔΑ 

o Αυτόματη συμπλήρωση λιστών για τη γρήγορη και έγκυρη καταχώρηση 

o Δυνατότητα αντιγραφής εγγράφου 

o Διασύνδεση με το ΟΠΣ του οργανισμού (επί ποινή αποκλεισμού, με ευθύνη του 
αναδόχου) 

• Δυνατότητα σάρωσης και αποθήκευσης των εγγράφων (εισερχόμενα, εξερχόμενα, 
οίκοθεν) και ηλεκτρονική διανομή στους αποδέκτες σύμφωνα με την αντίστοιχη χρέωση. 
Στο έγγραφο ενσωματώνεται μετά την αποθήκευση ο αριθμός και η ημερομηνία 
πρωτοκόλλου. 

• Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή σαρωμένων εγγράφων 
στους υπεύθυνους χρεώσεων και περαιτέρω προώθηση αυτών. 

• Αποθήκευση εγγράφων και ανάκτησης εγγράφων μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης. 
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• Τήρηση εκδόσεων μέσω του ιστορικού εγγράφου, αλλά και των ηλεκτρονικών εγγράφων. 

• Δυνατότητα πολλαπλών ψηφιακών υπογραφών σε pdf έγγραφα. 

• Δυνατότητα τήρησης εσωτερικής αλληλογραφίας. 

• Προκαθορισμένα πρότυπα φακέλων και υποφακέλων για την αποθήκευση των εγγράφων 
στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. 

• Δυνατότητα δημιουργίας διαδικασιών (σενάρια ροής εργασιών) σύμφωνα με το είδος του 
εγγράφου και αυτοματοποιημένος τρόπος χρεώσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες ή/και 
άτομα. 

• Δυνατότητα δρομολόγησης των εγγράφων και διαχείρισης ροής εργασιών στους 
υπεύθυνους χρέωσης, που με τη σειρά τους έχουν τη δυνατότητα στην εσωτερική 
προώθηση του εγγράφου 

• Δυνατότητα διακίνησης και υπογραφής εγγράφου (σχέδιο) από τον εισηγητή προς την 
ιεραρχία και συλλογής προσυπογραφών/συνυπογραφών 

• Δυνατότητα διαχείρισης χρήστών, ρόλων και οργανογράμματος 

• Δυνατότητα διαχείρισης μεταδεδομένων εγγράφων 

• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με βάση τα μεταδεδομένα και το περιεχόμενο των 
εγγράφων 

• Δυνατότητα παραγώγης στατιστικών 

• Αυτόματη επιβεβαίωση από τους υπεύθυνους χρέωσης κατά την ανάγνωση του εγγράφου 

• Διαδικασία παρακολούθησης εγγράφου, προτεραιότητας και στάδιο / ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

• Διαδικασία αίτησης αριθμού πρωτοκόλλου από όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους. 
Τα αιτήματα με τα συνημμένα έγγραφα περιμένουν με σειρά προτεραιότητας να 
πρωτοκολληθούν, μόλις συμβεί αυτό ενημερώνεται ο αιτών με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
και την ημερομηνία/ώρα πρωτοκόλλησης 

• Διασύνδεση με όλες τις υπηρεσίες και δυνατότητα αυτόματης πρωτοκόλλησης με 
μοναδική αρίθμηση 

• Δημιουργία Ακριβούς Αντιγράφου 

• Απλοποιημένη δυνατότητα σύνδεσης των εισερχομένων, εξερχόμενων και κοινοποιήσεων 

• Ανάπτυξη και παράδοση web API για την αυτόματη πρωτοκόλληση τρίτων συστημάτων, 
όπως διαδικτυακές εφαρμογές 

• Ανάπτυξη και παράδοση web API για την αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων τρίτων 
συστημάτων στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με όλα τα πεδία καταχώρησης 

• Εξαγωγή σε Excel των προσωπικών χρεώσεων 

• Διαβαθμισμένη ταυτοποίησης χρηστών που προσφέρεται σύμφωνα με την επιλογή της 
κάθε ενέργειας 

• Online επεξεργασίας εγγράφων (doc, docx, xls, xlsx, κ.α.) με δυνατότητα πρόσβασης σε 
προηγούμενες εκδόσεις των εγγράφων 

• Δυνατότητα επεξεργασίας εγγράφων της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων 
απευθείας από τις όποιες desktop εφαρμογές του χρήστη και ενημέρωση της Υπηρεσίας 

• Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με την αποθήκευση των αλλαγών στο έγγραφο 

• Μετατροπή επεξεργάσιμων αρχείων σε pdf μορφή 

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάρτησης εγγράφων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• Λειτουργία ειδοποιήσεων για νέες χρεώσεις, χρεώσεις προς έλεγχο, αιτήσεις προς 
πρωτοκόλληση, έγγραφα προς διεκπεραίωση 
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• Ενσωματωμένος μηχανισμός ειδοποίησης (notifications) των χρηστών με πολλαπλούς 
τρόπους στους οποίους θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι: 

o Ειδοποίηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτόματη αποστολή 
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 

o Ειδοποίηση Αποστολέων / Αποδεκτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
αυτόματη αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 

o Ειδοποίηση των χρηστών μέσω ειδοποίησης του χρήστη στο γραφικό περιβάλλον 
της εφαρμογής. 

• Δυνατότητα αποστολής email σε αποστολείς και αποδέκτες με συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία 

• Εκτύπωση αποδεικτικού καταχώρησης 

• Αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση εισερχόμενων email 

• Στατιστικά στοιχεία για τους χρόνους διεκπεραίωσης και τον αριθμό εγγράφων που 
διακινούνται 

• Θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των συμβατών με τη διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ 
ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) και να αξιοποιεί την υπηρεσία 
χρονοσήμανσης του συστήματος ΕΡΜΗΣ κατά τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών σε 
έγγραφα. 

• Όταν παρασχεθεί η σχετική δυνατότητα από τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα θα 
πρέπει να επιτρέπει την δημοσίευση εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ. Η σχετική 
υποχρέωση του Συστήματος να διαλειτουργεί με το ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ θα πρέπει να 
δηλωθεί ότι θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο, άνευ πρόσθετης επιβάρυνσης για την 
Αναθέτουσα Αρχή, όταν η δυνατότητα διασύνδεσης είναι διαθέσιμη από το ΕΣΗΔΗΣ / 
ΚΗΜΔΗΣ υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμο από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον το 
προσφερόμενο Σύστημα βρίσκεται σε καθεστώς εγγύηση / συντήρησης. 

Επίσης, απαίτηση του έργου είναι το σύστημα που θα παραδοθεί να παρέχει στους πολίτες τη 
δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης, όπου θα 
περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες που παρέχονται προς τους πολίτες. Ο 
πιστοποιημένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
αλλά και να καταθέτει προ-συμπληρωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις. Ο οργανισμός θα 
παραλαμβάνει αυτές τις αιτήσεις μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακίνησης έγγραφων ως 
εισερχόμενα έγγραφα χρεωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 
οργανισμού. 

Τέλος, η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει την καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση νομικών 
υποθέσεων με τα σχετικά έγγραφα, τις ημερομηνίες και τα κόστη που αυτές δημιουργούν.  

Επιπλέον, θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των ατόμων που εμπλέκονται στις  

διαδικασίες των νομικών υποθέσεων είτε αυτοί είναι εξωτερικοί συνεργάτες είτε υπάλληλοι του 
Οργανισμού. Προς διευκόλυνση των χρηστών θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 
υπενθυμίσεων σχετικά με επιλεγμένες ημερομηνίες. Οι φάκελοι υποθέσεων θα περιλαμβάνουν 
την παρακολούθηση της κατάστασης της υπόθεσης, των σχετικών δικάσιμων, της έκβασης της, 
των λέξεων-κλειδιών που την αφορούν, των σχετικών εγγράφων της και των ημερομηνιών 
επίδοσης τους. Βασικό στοιχείο θα αποτελεί η δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης αναζήτησης 
παλαιότερων νομικών υποθέσεων το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει την καθημερινή εργασία 
της υπηρεσίας. 
Είναι επιθυμητή η χρήση της αρχιτεκτονικής των VMs ή Container λογισμικού για την 
απλούστευση της φορητότητας των εφαρμογών, την εξασφάλιση της αποδοτικότητας, την 
εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη κλιμάκωσης του συστήματος. 

Μετάπτωση: Σημαντικό τμήμα του έργου και των υποχρεώσεων του αναδόχου είναι ότι απαιτείται 
ο ανάδοχος να προχωρήσει σε εκτέλεση διαδικασιών μετάπτωσης όλων των δεδομένων (σε 
ηλεκτρονική μορφή) από το παλαιό σύστημα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (κατασκευάστρια 
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εταιρία ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.) στο νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 
καθώς και τη διασφάλιση των λειτουργειών διαλειτουργικότητας σε όποια σημεία το παλαιό 
σύστημα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου προσέφερε διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα 
συστήματα του Δήμου. Σε πρώτη φάση, ο Ανάδοχος του συγκεκριμένου Τμήματος οφείλει να 
παραδώσει Σχέδιο Μετάπτωσης όλων των δεδομένων από το παλαιό σύστημα του ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου στο νέο σύστημα. Το παραδοτέο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

• Να οριστικοποιήσει το εύρος των ηλεκτρονικών δεδομένων των 'παλαιών δεδομένων' 
προς μετάπτωση, με κριτήρια την ποιότητα και χρησιμότητά τους, τις νομικές 
υποχρεώσεις ιστορικότητας, την εφικτότητα και τους κινδύνους μετάπτωσής τους με βάση 
το Σχέδιο Μετάπτωσης. 

• Να οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό των διαδικασιών μετάπτωσης (προγράμματα 
προσπέλασης - ανάκτησης - καθαρισμού δεδομένων και αναδιάρθρωσης- αποθήκευσης 
τους σε δομές της νέας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων) με βάση το 
Σχέδιο Μετάπτωσης. 

• Να εκτελέσει διαδικασίες μετάπτωσης όλων των δεδομένων (σε ηλεκτρονική μορφή) από 
το παλαιό σύστημα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στο νέο σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εγγράφων όπως και να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους ακεραιότητας 
και ορθότητας δεδομένων στο τελικό περιβάλλον. 

 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού και των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Δήμο θα παρέχει 
σημαντικά οφέλη στους πολίτες και στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι, οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες του ζητούμενου έργου θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών 
ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα χρηστών θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές. Συνεπώς, το σύνολο των χρηστών 
χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

• Εσωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Εργαζόμενοι του Δήμου και Διαχειριστές του Συστήματος, 

• Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Πολίτες της περιοχής του Δήμου 

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών θα παρέχει τη δυνατότητα για:  

1. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών,  

2. Βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,  

3. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών,  

4. 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα των πολιτών,  

5. Περιορισμό της σπατάλης και βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων του Δήμου,  

6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών  

Οι απαιτήσεις καλής λειτουργίας είναι οι εξής: 

• Λειτουργικότητα 

Όλα τα συστήματα θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας και μέσω διαδικτύου (Internet) με τη χρήση 
προγράμματος περιήγησης (Browser) εκτός των Μηχανήματων e-kep - ΑΤΜ. Στόχος είναι να μην 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το είδος, τον κατασκευαστή και το λειτουργικό σύστημα του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως και ως προς το είδος σύνδεσης και τον τρόπο πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (ανεξάρτητοι πάροχοι, Σύζευξις, ιδιωτικά εικονικά δίκτυα, κ.α.). Εφόσον φυσικά πρόκειται 
για διαδικτυακά συστήματα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και εργασία πάνω στα δεδομένα 
και δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα συστήματα. Η 
μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την απόδοσή της ως προς την ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές 
του δικτύου και του εξυπηρετητή. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στη λειτουργικότητά τους. Το 
στοιχείο αυτό αφορά την ευκολία ανανέωσης, τη δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών – 
δεδομένων στην οθόνη, την ποιότητα των γραφικών, την αρμονική παρουσία των συμβόλων, ώστε το 
τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές, καλαίσθητο, φιλικό, λειτουργικά εύχρηστο, και να διαθέτει 



 

Σελίδα 63 

αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Τα συστήματα θα διαθέτουν πλήρως 
ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης 
(graphical user interface) με το χρήστη. Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από 
τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται 
αυτόματα με προκαθορισμένες τιμές. Η συμπλήρωση των συνηθέστερων όρων θα γίνεται με χρήση 
ευρετηρίων ή λιστών, ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των δεδομένων (combo boxes, lists, radio 
buttons, κλπ). 

Οι πίνακες και τα στατιστικά στοιχεία θα εξάγονται σε μορφές excel, word ή pdf και θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν από άλλες εφαρμογές. 

Απαιτήσεις Ασφάλειας & φιλοξενίας 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες 
δράσεις για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αρχικά, για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη 
του: 

• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων 
Ν.2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) 

• τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

• τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

• τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

Τα υποσυστήματα θα πρέπει κατ' ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

• Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων δεδομένων 
και αρχείων. 

• Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης. 

• Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. 

• Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων 
και εφαρμογών. 

• Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 

Επιπλέον, η ασφάλεια θα εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια, γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων 
αρχείων. Παράλληλα, η ασφάλεια επεκτείνεται μέσα στις εφαρμογές, αφού η πρόσβαση στα δεδομένα 
μπορεί να είναι περιορισμένη και ομαδοποιημένη. Για την ασφάλεια των συστημάτων θα πρέπει να 
αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε χρήστη, τη δημιουργία ρόλων χρηστών και την 
κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Κάποιοι χρήστες 
δύναται να έχουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, άλλοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και να 
τροποποιούν στοιχεία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανασκόπησης και συντήρησης μόνο των 
δεδομένων και εγγράφων στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης. 

Οι διαχειριστές είναι αυτοί που μπορούν μέσω του συστήματος να επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των 
χρηστών του συστήματος καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε καταχώριση ή 
αλλαγή στα παρεχόμενα συστήματα θα καταγράφεται το ιστορικό των χειριστών. 

Κάθε χρήστης των συστημάτων θα συνδέεται με προσωπικούς κωδικούς, οι οποίοι και θα χαρακτηρίζουν 
τον τύπο του λογαριασμού του, εάν δηλαδή θα είναι απλός χρήστης (υπάλληλος ή πολίτης/επιχείρηση) ή 
διαχειριστής, καθώς και το επίπεδο της πρόσβασης σε επιμέρους καρτέλες που θα έχει. Οι κωδικοί 
πρόσβασης (passwords) των χρηστών θα πρέπει να αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα με αλγόριθμο 
κρυπτογράφησης. 
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Κάθε σύστημα θα προβλέπει έναν ή και περισσότερους κατά περίπτωση λογαριασμούς τύπου 
«Διαχειριστής» ο οποίος θα έχει πρόσβαση σε όλο το σύστημα και θα διατηρεί τη δυνατότητα 
δημιουργίας προφίλ για άλλους λογαριασμούς τύπου «χρήστης», καθώς και να παραμετροποιεί μερικώς 
το σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Δήμου. 

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα φιλοξενίας του συστήματος από το 
Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος – Government Cloud (GCloud). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό στο GCloud ή σε όποιο ασφαλές μέρος υποδείξει ο 
Οργανισμός. 

1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης είναι βασικές για την υλοποίηση του έργου και περιλαμβάνονται στις βασικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου του παρόντος Έργου. Σκοπός των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης είναι να 
διασφαλισθεί η εκμάθηση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με το Σύστημα, έτσι ώστε να είναι εφικτή 
η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία, η διαχείριση και η συντήρησή του. Οι ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι οποίες θα διασφαλίζουν πλήρεις διαδικασίες ανίχνευσης αναγκών, καθώς και 
κατάλληλα προγράμματα σπουδών θα βασίζονται σε επαρκές εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Θα παραχεσθούν στους χρήστες και διαχειριστές των συστημάτων. Η 
εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις επί μέρους λειτουργίες των συστημάτων, καθώς και την διαχείριση τους. 
Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να διαμορφώσουν και αναπροσαρμόσουν 
το τελικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ως προς την θεματολογία, τη διάρκεια και την κατανομή, 
αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο επιθυμητό τρόπο τον προσφερόμενο χρόνο εκπαιδευτών. Στα πλάισια 
των υπηρεσιών εκπαίδευσης θα γίνει παραγωγή όλου του απαραίτητο εκπαιδευτικού υλικου για το 
σύνολο των εκπαιδευομένων και επίσης θα παραδοθούν πλήρη εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών. Η 
παρεχόμενη εκπαίδευση στα πλαίσια του έργου, διενεργείται με δύο τρόπους:  

• Με σεμινάρια (face-to-face) διδασκαλία, σε «τάξεις» που στεγάζονται σε χώρους 
διαμορφωμένους και κατάλληλα εξοπλισμένους.  

• Με επιτόπια (πρακτική) εκπαίδευση / εκπαίδευση σε θέση εργασίας (on-the-job training).  

Στις υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται : Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Προετοιμασία 
και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού, Διεξαγωγή της Εκπαίδευση, Έλεγχος και Αξιολόγηση Εκπαιδευσης, 
Παρουσιολόγια και αποτελέσματα εκπαίδευσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του κάθε υποσυστήματος, θα προβλέπεται η επιτόπου εκπαίδευση των στελεχών 
του Δήμου σε κατάλληλο/ους χώρους του Δήμου που θα συμφωνηθεί αμοιβαία και η οποία θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί από τον Δήμο. Παράλληλα, 
θα παρέχονται κατάλληλα εγχειρίδια χρηστών με οδηγίες χρήσης και περιήγησης στην κάθε εφαρμογή, 
καθώς και εγχειρίδιο διαχειριστών με οδηγίες τεχνικής υποστήριξης σε online και επεξεργάσιμη μορφή 
(html, doc, pdf). Η παροχή εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και εύρος αντικειμένου, 
ώστε ο εκπαιδευόμενος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα χρήσης των συστημάτων. Η 
χρονική διάρκεια της καθημερινής εκπαίδευσης των χρηστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 διδακτικές 
ώρες ημερησίως. Προβλέπεται συγκεκριμένη και ξεχωριστή εκπαίδευση των διαχειριστών των 
υποσυστημάτων προκειμένου να επέλθει ουσιαστική εξοικείωση με τα συστήματα και επαρκής διάχυση 
της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της υποστήριξης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων προσώπων. 
Συγκεκριμένα για το κάθε υποσύστημα, προβλέπεται το εξής πρόγραμμα εκπαίδευσης:  

Υποσύστημα Αιτήματα πολιτών:  

• Κατάρτιση/Εκπαίδευση Διαχειριστών: 6 ώρες εκπαίδευσης για 2 άτομα.  

Υποσύστημα ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών:  

• Κατάρτιση / Εκπαίδευση Χρηστών (για ομάδα 4 χρηστών): 4 ώρες εκπαίδευσης,  

• Κατάρτιση / Εκπαίδευση Διαχειριστών: 6 ώρες εκπαίδευσης για 2 άτομα. 

Υποσύστημα Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο:  

• Κατάρτιση/Εκπαίδευση Διαχειριστών: 6 ώρες εκπαίδευσης για 2 ατόμα. 

Υποσύστημα Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις: 

• Κατάρτιση / Εκπαίδευση Χρηστών (για ομάδα 4 χρηστών): 6 ώρες εκπαίδευσης,  
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• Κατάρτιση/Εκπαίδευση Διαχειριστών: 6 ώρες εκπαίδευσης για 2 ατόμα 

Υποσύστημα Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές 

• Κατάρτιση / Εκπαίδευση Χρηστών (για σύνολο 30 χρηστών, χωρισμένους σε 4 ομάδες 
εκπαίδευσης των 8 ατόμων μέγιστο): 16 ώρες εκπαίδευσης,  

• Κατάρτιση/Εκπαίδευση Διαχειριστών: 6 ώρες εκπαίδευσης για 2 ατόμα. 

1.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες, 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει το σύστημα σε πιλοτική λειτουργία με 
αντίστοιχη υποστήριξη και σε παραγωγική λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες. Κατά την περίοδο 
της πιλοτικής λειτουργίας του συστημάτων, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

α) Επίλυση προβλημάτων,  

β) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών,  

γ) Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων 
από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.),  

δ) On the job training,  

ε) Υποστήριξη help-desk,  

στ) Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

• Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος, 

• Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων, 

• Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). 

• Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 

 

1.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Τεχνική Υποστήριξη) 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών του 
Έργου και ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του Έργου και θα προσφερθεί δωρεάν από 
τον ανάδοχο. Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης 
μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών 
και υπηρεσιών καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται για τα παρακάτω: 

• Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing).  

• Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω τηλεφώνου, 
email, fax, ή web. 

• Παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών 
(releases & new versions) όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο. 

• Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις 
τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη 
του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών. 
Το Γραφείο Υποστήριξης θα είναι διαθέσιμο σε ώρες μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας. Ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην 
κυριότητα του Αναδόχου.  

1.7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές θα καλύπτουν το σύνολο του Συστήματος σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο, σύμφωνα με το 20288/22.12.2018 έγγραφο της Γ.Γ.Ψ.Π., και είναι οι εξής: 
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• Αρθρωτή αρχιτεκτονική (modular) του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών υποσυστημάτων 
λογισμικού ή εξοπλισμού. 

• Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA – Confidentiality, 
Integrity, Availability) των δεδομένων. 

• Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditing logging) και τροποποιήσεων των 
δεδομένων (trace ability), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων 
ασφάλειας και αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν. 

• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), 
καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals). Στο πλαίσιο 
της τεκμηρίωσης να παραδοθεί και ο κώδικας (source code) υλοποίησης των υποσυστημάτων που 
ενδέχεται να αναπτύξει ο Ανάδοχος. 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης στα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν. 

• Παροχή και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα 
με αρχές που προέρχονται από διεθνείς καλές πρακτικές. 

• Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα συστήματα που έχουν σχέση με το Σύστημα. 

 

Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να αναφερθούν οι υποχρεώσεις/ειδικές λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές που είναι απαραίτητο να τηρούνται: 

• Σχεδιασμός που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την 
παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, 
χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου  

• Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί́ στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης 
λογισμικού ́και το σχήμα της βάσης αποτελούν παραδοτέα του έργου και θα συνοδεύονται από ́
αναλυτική́ τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους 
από́ τον φορέα.  

• Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς 
Τόπους του Δημόσιου Τομέα)  

• Υιοθέτηση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Κεντρικού 
Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες 
ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)» [σύνδεσμος 
διαβούλευσης του έργου: https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-RFI.pdf 
] 

• Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο/ 

• Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα φιλοξενίας του συστήματος από το 
Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος – Government Cloud (GCloud). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό στο GCloud ή σε όποιο ασφαλές μέρος υποδείξει ο 
Οργανισμός. 

• Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και 
προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως 
αυτά ορίζονται ήδη στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προκύψει από την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την 
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα». 

• Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συμπεριλαμβάνει στη προσφορά του άδειες χρήσης 
λογισμικού, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ο τρόπος κτήσης τους π.χ. ανά χρήστη, ανά έτος κοκ, και σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της λειτουργικότητας του έργου έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του.  

https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-
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• Η εφαρμογή αιτημάτων πολιτών που θα αναπτυχθεί για φορητές συσκευές πρέπει να είναι 
διαθέσιμη και συμβατή με όλες τις δημοφιλής πλατφόρμες (Android, iOS)  

• Συμμόρφωση με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιστολή της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία 
δύναται να λάβει τη σύμφωνη γνώμη από τον αρμόδιο φορέα, όπου απαιτείται, ανάλογα με το 
φυσικό αντικείμενο της δράσης και πριν την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου.  

• Τήρηση βασικών αρχών του σκοπού της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, καθώς και της 
Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Είναι αναγκαίο οι προτεινόμενες λύσεις να 
ακολουθούν τη διαδικασία του «Ενιαίου Σχεδιασμού» (Integrated Planning Process), η οποία 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

o Σχεδιασμός «digital by default» με την εφαρμογή των αρχών «Privacy by Design and by 
Default» του κανονισμού GDPR 

o Διαμοιρασμός & επαναχρησιμοποίηση λύσεων- περιορισμός της σπατάλης μέσω της 
χρήσης ανοιχτών προτύπων 

o Διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων, διάθεσης ανοικτών APIs και ανάπτυξης 
δημόσιων SDKs 

o Απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης 

o Τέλος, όλα τα υποσυστήματα θα επιτρέπουν τη δημοσίευση επιλεγμένων συνόλων 
δεδομένων με σημασιολογικές συνδέσεις (datasets με μεταδεδομένα) και Linked Data 
(Διασυνδεδεμένα Δεδομένα) σε πλατφόρμες ανοιχτών δεδομένων όπως το Διαύγεια και 
το data.gov.gr. Υποστηρίζοντας Ανοιχτά Πρότυπα και Δεδομένα και τροφοδοτώντας πύλες 
ανοιχτών δεδομένων ενισχύονται οι δράσεις και οι γενικές αρχές της διεθνούς 
Πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership, OGP). 

1.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Δήμος Πάργας πρόκειται να υιοθετήσει ένα πλάνο δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες δράσεις επικοινωνιακής πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή 
ενημέρωση του κοινού και η εκτενέστερη διάχυση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του έργου, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δέσμη 
υποσυστημάτων ΤΠΕ που θα υιοθετήσει ο Δήμος και τα οποία θα στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και την ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών του.  

Συγκεκριμένα, η ανάλυση της επικοινωνιακής πολιτικής και της πολιτικής δημοσιότητας της Πράξης 
περιλαμβάνει:  

1. Καταχώρηση πληροφοριακού υλικού της πράξης και των παραδοτέων σε ειδική ενότητα στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου με ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους της πράξης στη διεύθυνση: 
https://www.dimospargas.gr.  

2. Εξασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη (ωφελούμενοι πολίτες και υπάλληλοι) έχουν ενημερωθεί 
για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο αίτησης που αφορά την εφαρμογή μιας πράξης, το 
οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν βεβαιώσεων 
παρακολούθησης ή άλλων πιστοποιητικών θα περιλαμβάνουν δήλωση σύμφωνη με τους κανόνες 
δημοσιότητας και επικοινωνίας του οδηγού ΈΣΠΑ 2014-2020.  

3. Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού. Αφορά στην παραγωγή προωθητικού υλικού για την 
κάλυψη των αναγκών δημοσιότητας της πράξης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα θα παραχθεί:  

Ενημερωτικό φυλλάδιο (15*20 κλειστό), σε 3.000 αντίτυπα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με 
την πράξη κλπ, Αφίσα (50*70) σε 200 τεμάχια. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την 
παραγωγή του φυλλαδίου και της αφίσας σε συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή. 

Όλα τα έντυπα θα είναι τετράχρωμα και θα περιέχουν τα στοιχεία του προγράμματος. Η υπαίθρια 
προβολή και τα σημεία διανομής θα υποδειχθούν από την ομάδα έργου. Το έργο και τα αποτελέσματά 
του μπορούν επίσης να περιληφθούν σε παρουσιάσεις σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και 

https://www.dimospargas.gr/
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σε δημοσιογραφικές προβολές (δελτία ειδήσεων, γενικές ενημερωτικές εκπομπές), δελτία τύπου και 
καταχωρήσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).  

4. Διοργάνωση ειδικής θεματικής εκδήλωσης, μετά την έναρξη της πράξης, με τη συμμετοχή πολιτών και 
φορέων της πόλης με σκοπό την ενημέρωση του γενικού κοινού πάνω στο αντικείμενο της πράξης. Στο 
πλαίσιο οργάνωσης της εκδήλωσης θα διανεμηθούν προσκλήσεις, θα τοποθετηθεί, σε επιλεγμένα σημεία 
στο Δήμο, η σχετική αφίσα της εκδήλωσης, θα συνταχθούν και θα αποσταλούν δελτία τύπου. Ο ανάδοχος 
θα είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

5. Δημιουργία διακριτικού συνθήματος (slogan)  

6. Ενέργειες άμεσης ενημέρωσης: πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων δικτύωσης με φορείς της 
πόλης (τοπικοί σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες του δήμου κλπ) 

1.9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της με τον Ανάδοχο και θα διαρκέσει 
έως επτά (7) μήνες.  

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης χωρίζεται στις παρακάτω 4 (Α, Β, Γ και Δ) φάσεις υλοποίησης του 
Έργου.  

 

Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων 

Διάρκεια 4 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης Απαιτήσεων, βάσει 
επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας 
υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησης τους. Αναλυτική 
Καταγραφή και αποσαφήνιση απαιτήσεων. 

Παραδοτέα • Τεύχος Αναγκών και Απαιτήσεων 

• Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης 

 

Φάση Β: Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση, Μετάπτωση και Εγκατάσταση Συστήματος 

Διάρκεια 22 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Η φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και 
εγκατάσταση των εφαρμογών που υλοποιούν τις προτεινόμενες 
ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργίες. Ακόμη, θα 
πραγματοποιηθεί ο αρχικός ποιοτικός έλεγχος (π.χ. 
αυτοματοποιημένες δοκιμές λειτουργίας) του συστήματος, ώστε 
να επιλυθούν τυχόν προβλήματα πριν αυτό τεθεί σε πιλοτική 
λειτουργία. Η φάση ολοκληρώνεται με τη λειτουργική και τεχνική 
τεκμηρίωση του συστήματος 

Παραδοτέα • Εγκατάσταση των ΑΤΜ 

• Εγκατάσταση του λογισμικού και ποιοτικός έλεγχος 

• Σχέδιο Μετάπτωσης 

 

Φάση Γ: Εκπαίδευση Χρηστών 
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Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Θα παραδοθεί Αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης με την έναρξη 
της Φάσης αυτής που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων 

• Οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

• Έντυπο και online Εγχειρίδιο χρήσης 

Παραδοτέα • Εγχειρίδια χρήσης συστήματος  

• Τεύχος αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 

 

Φάση Δ: Έλεγχος συστήματος και Πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

Στη φάση αυτή σύστημα θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή, 
πιλοτική λειτουργία και θα επιλυθούν τυχόν προβλήματα. 

Παραδοτέα • Έλεγχος Συστήματος 

• Πιλοτική Λειτουργία 

• Τεκμηρίωση Συστήματος 

• Το σύνολο του πηγαίου κώδικα 

 

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  

2.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2.3 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
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επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία, στο πλαίσιο έργων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το υπό 
ανάθεση έργο. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι ανάδοχοι απαιτείται:  

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον: 

1. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Παροχής Ενιαίας Πρόσβασης σε 
φορείς, ύψους τουλάχιστον 5.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών με 
σύνδεση μέσω TAXISnet σε φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύψους τουλάχιστον 
10.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

3. μίας (1) σύμβασης εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών σε φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, ύψους τουλάχιστον 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

4. δύο (2) συμβάσεων Τερματικών αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Kiosks)  
5. μίας (1) σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολίτων, 

οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών σε ΟΤΑ 
 

β) να διαθέτουν κατ΄ελάχιστο το κάτωθι τεχνικό προσωπικό (ομάδα έργου) για την εκτέλεση της 
σύμβασης, το οποίο να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του οικονομικού φορέα: 

Ομάδα Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την ανάληψη του 
Έργου και ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

• να διαθέσει τουλάχιστον ένα Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε. O Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι κάτοχος 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Οικονομικών 
Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, ή Διοίκησης, ή 
Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. Πρέπει να διαθέτει δεκαετή εμπειρία μετά την κτήση του 
πτυχίου του  σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων πληροφορικής. 

• να διαθέσει τουλάχιστον (1) ένα Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 
πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Πληροφορικής ή Οικονομικών Επιστημών  και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Πληροφορικής, ή Διοίκησης, ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. με πενταετή επαγγελματική 
εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου του.  

να διαθέσει στην Ομάδα Έργου, (τουλάχιστον) 2 (δύο) στελέχη με τις παρακάτω ειδικότητες και την 
ακόλουθη εμπειρία: 

• Τρία (3) στελέχη, που να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα 
Πληροφορικής ή παρεμφερές και 10- ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση 
του πτυχίου τους στο χώρο της  ανάπτυξης εφαρμογών σχετική με το αντικείμενο του έργου 
(αθροιστικά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον ευρύτερο 
τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, σχεδιασμό και ανάπτυξη δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την πληροφόρηση/ ενημέρωση πολιτών και την ηλεκτρονική 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες ή/και επιχειρήσεις). 

• ένα (1) στέλεχος, που να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα Πληροφορικής ή παρεμφερές και 
3- ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο της  
ανάπτυξης Web Εφαρμογών 

• ένα (1) στέλεχος, που να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 5-ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο της υποστήριξης 
πληροφοριακών συστημάτων για Δημόσιους Οργανισμούς 



 

Σελίδα 71 

• ένα (1) στέλεχος με βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης και πιστοποίηση Υπευθύνου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) , ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του 
υποψήφιου αναδόχου. 

Ένα στέλεχος της ομάδας έργου θα πρέπει να εξειδικεύεται στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων ως 
Database Administrator για τον σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, τη συντήρηση, τη διαχείριση των 
απαραίτητων βάσεων δεδομένων και να είναι υπεύθυνος στη διαδικασίας της μετάπτωσης των 
δεδομένων. O/Η Database Administrator θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε βάση δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθεί στην προτεινόμενη λύση. Επίσης θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά τουλάχιστον σε 
ένα αντίστοιχο έργο τα τελευταία 3 χρόνια. 

Για την απόδειξη των παραπάνω ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα δικαιολογητικά 
τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του. 

2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001:2015 ή και νεότερο στο Σχεδιασμό, Ανάλυση, Ανάπτυξη 
και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

β) Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή και νεότερο 

2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

3. Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

Α1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική - Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 
Λύσης - Βαθμός Ολοκλήρωσης - Επιπλέον Χαρακτηριστικά, Κάλυψη 
Οριζοντίων Απαιτήσεων (Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ποιότητα 
Σχεδιασμου & Ανάπτυξης, Προσβασιμότητα/ Διαλειτουργικότητα, 
Διασυνδεσιμότητα, Επεκτασιμότητα/ Παραμετρικότητα) 

20% 

Α2 Ευχρηστία και φιλικότητα των λύσεων, κάλυψη λειτουργικών 
προδιαγραφών – επιπλέον λειτουργικότητα. 

15% 
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Α3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 10% 

Α4 Demo Συστήματος (Ωριμότητα και επάρκεια προσφερόμενου 
συστήματος) 

25% 

Α5 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου, Μεθοδολογία Διοίκησης του 
Έργου και Εμπειρία Υποψήφιου αναδόχου σε αντίστοιχα έργα 

15% 

Α6 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα-Φάσεις-Παραδοτέα -
Ορόσημα) 

15% 

 

Για το Κριτήριο Α1 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σε σχέση με την Αρχιτεκτονική του 
συστήματος, τα Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά, τον Βαθμό Ολοκλήρωσης και την Κάλυψη 
Οριζοντίων Απαιτήσεων οι οποίες είναι:  

• Ασφάλεια,  

• Εμπιστευτικότητα,  

• Ποιότητα Σχεδιασμου & Ανάπτυξης,  

• Προσβασιμότητα/ Διαλειτουργικότητα,  

• Διασυνδεσιμότητα,  

• Επεκτασιμότητα/ Παραμετρικότητα. 

Σε περίπτωση κάλυψης των παραπάνω κριτηρίων τα τυχόν επιπλέον Χαρακτηριστικά που δίνουν 
προστιθέμενη αξία στη λύση με βάση τη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης βαθμολογούνται με επιπλέον 
βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς αξιολόγηση. Επίσης 
προσφορές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς 
κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς αξιολόγηση. Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις Οριζόντιες Απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω βαθμολογούνται με 
επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής και με βάση τις υπάρχουσες προσφορές προς 
αξιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν τη χρήση τεχνικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών καθώς 
και Αρχιτεκτονικής οι οποίες κατά την κρίση της επιτροπής καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
παρουσιάζουν επιπλέον πλεονεκτήματα βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α1 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α1. 

 

Για το Κριτήριο Α2 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι λύσεις των οποίων προσφέρουν Ευχρηστία 
και φιλικότητα καθώς και καλύπτουν τις λειτουργικές προδιαγραφές του έργου όπως αυτές αναλύονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Προσφορές που παρουσιάζουν επιπλέον λειτουργικότητα που δίνει προστιθέμενη αξία 
στη λύση κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α2 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α2. 

 

Για το Κριτήριο Α3 βαθμολογούνται με 100 οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών όπως 
αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σχετικά με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Προσφορές με επιπλέον χρόνο εκπαίδευσης και επιπλέον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 
βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής. Το σύνολο των επιπλέον βαθμών 
για το κριτήριο Α3 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α3. 

 

Για το Κριτήριο Α4 και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται επι ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβουν demo όλων των υποσυστημάτων εντός 
της τεχνικής τους προσφοράς. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου Α4, μέσω της επίδειξης της κάθε λύσης, 
θα αξιολογηθούν τα εξής χαρακτηριστικά: 
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• Ευχρηστία και φιλικότητα λύσης 

• Βαθμός ολοκλήρωσης του συστήματος ή/και δυνατότητα ανάπτυξης συνολικής λύσης 

• Επεκτασιμότητα-Διασυνδεσιμότητα και Διαλειτουργικότητα της λύσης 

Βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών όπως αυτές 
αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Προσφορές με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης βαθμολογούνται με 
επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής. Προσφορές με μεγαλύτερη ευχρηστία και φιλικότητα 
προς το χρήστη βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς κατά την κρίση της επιτροπής, όπως και 
προσφορές με επιπλέον χαρακτηριστικά Επεκτασιμότητας - Διασυνδεσιμότητας και Διαλειτουργικότητας 
που δίνουν προστιθέμενη αξία στη λύση με βάση τη κρίση της επιτροπής. Το σύνολο των επιπλέον 
βαθμών για το κριτήριο Α4 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α4. 

Για το Κριτήριο Α5 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των 
προδιαγραφών σχετικά με την ομάδα έργου παρουσιάζουν αξιόπιστες προτάσεις σχετικά με το Σχήμα 
Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου, τη Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου καθώς και αποδεικνύουν την 
Εμπειρία Υποψήφιου αναδόχου και των μελών της ομάδας έργου σε αντίστοιχα έργα. Προσφορές που 
παρουσιάζουν στα παραπάνω σημεία στοιχεία που δίνουν προστιθέμενη αξία στο έργο, όπως εμπειρία 
επιπλέον της ζητούμενης σε αντίστοιχα έργα, κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον 
βαθμούς. Το σύνολο των επιπλέον βαθμών για το κριτήριο Α5 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το 
σύνολο της βαθμολογίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α5. 

Για το Κριτήριο Α6 βαθμολογούνται με 100 οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των 
προδιαγραφών σχετικά με την Οργάνωση Υλοποίησης Έργου, δηλαδή το Χρονοδιάγραμμα, τις Φάσεις και 
τα Παραδοτέα του. Προσφορές οι οποίες περιγράφουν μικρότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
αρτιότερη υποδιαίρεση φάσεων, μεγαλύτερο αριθμό παραδοτέων και χρήση οροσήμων που δίνουν 
προστιθέμενη αξία στο έργο κατά την κρίση της επιτροπής βαθμολογούνται με επιπλέον βαθμούς. Το 
σύνολο των επιπλέον βαθμών για το κριτήριο Α6 δεν μπορεί να είναι πάνω από 20, άρα το σύνολο της 
βαθμολογίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς για το κριτήριο Α6. 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών: 

H αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει ως εξής : 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό βί (i είναι το κριτήριο Α1 κ.ο.κ.) που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 100 έως 120. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως (120) μπορούν να λάβουν προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, 
βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον παραπάνω Πίνακα στο 2.3.1. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των κριτηρίων. 

Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 
Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) 

όπου: 

Α.Β.Τ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των 
Τεχνικών Προσφορών. 

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών: 

Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά τα προηγούμενα, με 
βάση τον ακόλουθο τύπο: 
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Oj = ( Κ min / Κ j ) 

όπου : 

Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς j 

Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές 

Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j. 

Εάν οι προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και, 
ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα Αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί στην 
κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 20 * Qj 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π.: Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς= Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max 

Qj Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επικρατέστερη είναι η 
Προσφορά με τον καλύτερο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), ενώ σε περίπτωση πλήρους 
ισοβαθμίας (Λi, Τ.Β.Τ.Π.i) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. 

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τόπος  παροχής των υπηρεσιών  

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο Δήμος Πάργας.  

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» , Κωδ. 
ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 10-7135.005 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810033)  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2782/08-10-2019 του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5033656 39. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ.) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  147.000,00 € 

 
 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ 24% :  182.280,00 € 

Ειδικότερα, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, ανά τμήμα της παρούσας μελέτης αναλύεται ως εξής: 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(χωρίς ΦΠΑ)  
[€] 

ΦΠΑ  [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  [€] 

1 
ανάπτυξη 
υπηρεσιών 

Υποσύστημα αιτημάτων πολιτών 17.000,00 €  4.080,00 €  21.080,00 €  

2 
ανάπτυξη 
υπηρεσιών 

Λογισμικό Υποσυστήματος e-kep - 
ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και 
πληρωμών 

25.000,00 €  6.000,00 €  31.000,00 €  

3 εξοπλισμός Μηχανήματα e-kep - ΑΤΜ 60.000,00 €  14.400,00 €  74.400,00 €  

4 
ανάπτυξη 
υπηρεσιών 

Υποσύστημα Υπηρεσιών Ενιαίας 
Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο 

5.000,00 €  1.200,00 €  6.200,00 €  

5 
ανάπτυξη 
υπηρεσιών 

Υποσύστημα Ηλεκτρονικών 
πληρωμών προς πολίτες/ 
επιχειρήσεις 

10.000,00 €  2.400,00 €  12.400,00 €  

6 
ανάπτυξη 
υπηρεσιών 

Υποσύστημα Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης αιτήσεων κα εγγράφων 
με ενσωματωμένες ψηφιακές 
υπογραφές 

30.000,00 €  7.200,00 €  37.200,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ:  147.000,00 €  35.280,00 €   182.280,00 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασίας σε ανάδοχο/ους του έργου με τίτλο ΑΝΆΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ, ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. – Δ. ΠΆΡΓΑΣ», ο 
οποίος δηλώνει ότι έχει την απαιτούμενη πείρα, οργάνωση και εξοπλισμό να αναπτύξει δέσμη ψηφιακών 
υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση του Δήμου Πάργας για την επίτευξη των σκοπών της τοπικής 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της συμπλήρωσης της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες 
(ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων κ.ο.κ.), της διάθεσης με όρους ανοικτής 
πρόσβασης δημόσιων δεδομένων, της ανάπτυξης συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους 
δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων. 
 
Συγκεκριμένα, ο/οι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’ /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• του ν. 4605/2019 (Α’52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ216/943) του 
ΕυρωπαΙκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλυφθεί (Εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – 
μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις). 

• του ν. 4608/2019 (Α’66) « Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». 

• Του ν. 4609/2019 (Α’ 67) « Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

• Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’ (19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

• του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 

• του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 

• του Γενικού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection 
Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
 

Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας – Διάρκεια Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος οφείλει την παροχή των υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου σε χρονικό διάστημα επτά 
(7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 



 

Σελίδα 77 

Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα επιμέρους παραδοτέα όπως ορίζει η παρούσα τεχνική 
έκθεση (και περιγράφονται σαφώς στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τα κριτήρια επιλογής, επαγγελματική ικανότητα, οικονομική και 
χρηματοοικονομική ικανότητα, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
σύμφωνα την παρούσας τεχνικής έκθεσης 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής 
προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 
• Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που μπορεί να επέλθει στα 
αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας. 
• Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή 
προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από 
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που 
τυχόν του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση φορέων, όλα  τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, 
ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

• Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  
 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση συμμετοχής 
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγγυητική συμμετοχής συνολικού ύψους 2% επί του ποσού (χωρίς 
ΦΠΑ) του/των τμήματος/ τμημάτων στα οποία συμμετέχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019. 
 

Άρθρο 7ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική καλής 
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγυητική αυτή ενέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
 
Άρθρο 8ο: Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης Συστημάτων 
Μετά την οριστική παραλαβή του κάθε τμήματος του έργου, ξεκινά η περίοδος ελάχιστης εγγύησης και 
συντήρησης των συστημάτων της παρούσας τεχνικής έκθεσης, για δύο (2) έτη χωρίς κόστος για το Δήμο, 
κατά τη διάρκεια της οποίας, ο/οι ανάδοχος/οι παρέχει/ουν τα εξής: 

• Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας του Συστήματος – Διαχείριση συστήματος 

• Εντοπισμός βλαβών / δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους 

• Επίλυση προβλημάτων χρηστών με παροχή απομακρυσμένης βοήθειας (help desk) από 
εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, εντός του ωραρίου λειτουργίας του, προσβάσιμη μέσω 
τηλεφώνου ή e-mail που θα δηλώσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

• Τήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας (backup). 

• Έλεγχοι διαδικασιών συντήρησης – τήρηση στατιστικών 
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• Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις, εφόσον είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, 
καθώς και παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του συστήματος. 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της εγγύησης, 
δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα 
καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση συντήρησης, θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και θα ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας της 
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 
την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
Άρθρο 10 ο : Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
 
Άρθρο 11ο: Ανωτέρα Βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο όρος περί ανωτέρας βίας 
εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 12ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 13ο: Δαπάνες διαμονής και μετάβασης 
Οι δαπάνες της διαμονής και μετάβασης στις εγκαταστάσεις του Δήμου βαραίνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 14ο: Όροι πληρωμής 
Η αμοιβή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

• Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Είναι δυνατή η 
τμηματική παραλαβή των υποσυστημάτων 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και  
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαραίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
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Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%. 

• β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ. Η κράτηση της 
απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου. 

Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
Άρθρο 15ο: Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής έργου 
Η εργασία του αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης του από την Ομάδα 
Διοίκησης Έργου που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 262/2018 απόφαση δημάρχου. Η παράδοση, η παραλαβή, 
οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός τροποποίηθηκε από τον ν. 
4605/2019. 
 
Άρθρο 16ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Δήμου. 

 
Πάργα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Μπόχτης Θωμάς 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 

Κώτσης Μιχαήλ 
ΔΕ Διοικήτικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

Κατάστημα: 

Ημερομηνία έκδοσης: .................................  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ...........................  

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

Εγγύηση μας υπ' αριθμ ................... ποσού ............................. ευρώ. 

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

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ .........................  υπέρ του 

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

………………..(διεύθυνση) , ή  

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

ΑΦΜ:………………….. (διεύθυνση) 

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

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

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

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...................................................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

"(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα ..............  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

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

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

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

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

μας. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας .................. , Κατάστημα ......................... , (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ............... , ΕΥΡΩ .................  

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

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2...............................  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ........  ΕΥΡΩ  .......  

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ........................ (και ολογράφως)  ..................................  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας....οδός....αριθμός.,.ΤΚ } 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 
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oλόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, για την 

καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου 
« ...................................................................................................................................................................... », 

που αφορά στο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  /.../2019, 
συνολικής αξίας  ................  (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) σύμφωνα με τη με αριθμό 

 ......... Διακήρυξή σας. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σ'εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την  .......................... (2 μήνες μετά τον 

συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης), εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί 

από εσάς σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε 

την εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό σας. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

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

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 

 

 

α) ..............  ........ οδός. ..... αριθμός .....  Τ Κ . .  

β )   . . . . . .   . . . ο δ ό ς .  ..... αριθμός .... Τ Κ . .  

γ )   . . . . . .   . . . ο δ ό ς .  ..... αριθμός ....  Τ Κ . . ,  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση 

Εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας» , δαπάνης .......................... € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Στο Καναλλάκι σήμερα, ημέρα ............................................ 2020 οι παρακάτω : 

Α. Ο Ζαχαριάς Νικόλαος , Δήμαρχος του Δήμου Πάργας και νόμιμος εκπρόσωπος αυτού και 

Β ......................................  ,νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία  ................................  με 

ΑΦΜ  ........................  ΔΌΎ ................................ , που εδρεύει στην οδό  ................................................... τηλ.
 .................................. Φαξ ................................. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 

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

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)40, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,41 

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

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»42, της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά 
με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19Α) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημοσίου τομέα και β) του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 2017»,  

22. του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) που περιλαμβάνει διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

23. της με αρ. 1632/ 20-6-2018 απόφασης της περιφέρειας Ηπείρου για την έναρξη της πρόσκλησης 
64/2018 με Α/Α ΟΠΣ: 2441 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ήπειρος» με τίτλο Ανάπτυξη και 
χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α». 

24. της με αρ. 226/ 26-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας με ΑΔΑ ΨΟ5ΦΩΞ0-
ΜΟ2, για έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με τίτλο 
«Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από τους ΟΤΑ για το 
Δήμο Πάργας», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 
με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» και στον θεματικό στόχο: «Βελτίωση της Πρόσβασης 
σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους» 

25. της  με αρ. 20288/ 22-12-2018 απόφασης της ΓΓΨΠ, σχετικά με την προέγκριση τεχνικού δελτίου 
με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους 
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Ο.Τ.Α.» του Δήμου Πάργας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018 του ΠΕΠ 
Ηπείρου 2014-2020, 

26. της με αρ. 16710/ 22-12-2018 απόφασης της ΓΓΨΠ, με θέμα Προέγκριση τεχνικού δελτίου έργου 
με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους 
Ο.Τ.Α.» του Δήμου Πάργας που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64/2018, της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

27. της με αρ. 2782/ 08-10-2019 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου με θέμα Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 
υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020», 

28. Της με αριθμό…..Διακήρυξης Δημάρχου 

29. Της ..../2020 απόφασης της ΟΕ για έγκριση του  πρακτικού και ανακήρυξης προσωρινού 

αναδόχου. 

30. Της με αριθμό απόφασης της ΟΕ έγκρισης του πρακτικού 

31. Της με αριθμό ...πρόσκλησης προσκόμισης δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων 

32. Των με αριθμό....δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

33. Του με αριθμό….πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

34. Της /2020 απόφασης της ΟΕ για οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

στον ανάδοχο και την επικύρωση αυτής. 

35. Της με αριθμό….προσφοράς του αναδόχου 

36. Της με αριθμό….εγκριτικής της Αποκεντρωμένης Ηπείρου 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας»  στην επιχείρηση με την επωνυμία…………… με ΑΦΜ ……….. Δ.Ο.Υ με 

στοιχεία επικοινωνίας : οδός…………., τηλ……Φαξ…… και σύμφωνα με τα παρακάτω : 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 
        Τιμή 

Μονάδας 
ΦΠΑ 24% 

Συνολικό κόστος 

(συμπεριλα-

μβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

Τμήμα 1 Υποσύστημα αιτημάτων πολιτών 1 
   

Τμήμα 2 

Λογισμικό Υποσυστήματος e-kep - 
ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών 
και πληρωμών 

1 
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ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

Η παραπάνω αναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ .................................  και θα χρηματοδοτηθεί από 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται σταδιακά από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, η οποία 

υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτών και την σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή και ανάρτησή της και για επτά (7) μήνες. Σε περίπτωση 

εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πριν το συμβατικό διάστημα , η σύμβαση 

θεωρείται ότι έληξε. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με τα οποία εκτελείται η προμήθεια είναι: 

α) Η με αριθμ. Πρωτ ........................  διακήρυξη Δημάρχου για την διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού. 

Β) Η με αριθμ. Πρωτ……………………… προσφορά του Αναδόχου 

Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και περιγράφουν αναλυτικά τις 

υποχρεώσεις του αναδόχου. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Β' συμβαλλόμενος κατέθεσε την με αριθμό 

 ............................  εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού  .......................................... € της Τράπεζας 

 ................................ , ισχύος αορίστου χρόνου. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην 

υπηρεσία μέχρι την παράδοση της εγγυητικής Καλής Λειτουργίας, η οποία και θα την αντικαταστήσει. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών για όλα τα τμήματα του 

έργου: 

Τμήμα 3 Μηχανήματα e-kep - ΑΤΜ 
2 

   

 

 

 

 

Τμήμα 4 Υποσύστημα Υπηρεσιών Ενιαίας 
Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο 1 

   

Τμήμα 5 Υποσύστημα Ηλεκτρονικών 
πληρωμών προς πολίτες/ 
επιχειρήσεις 

1 

   

Τμήμα 6 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης αιτήσεων κα εγγράφων 
με ενσωματωμένες ψηφιακές 
υπογραφές 

1 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201643 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ. Η κράτηση της απόφασης αυτής, 

υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες 

διατάξεις. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παράγραφος 21 του Ν. 4605/2019 κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

 
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 

θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της 

παρούσας, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση 

άδειας χρήσης, ο πηγαίος κώδικας καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του αντικειμένου της παρούσας, θα αποτελούν αποκλειστική 

ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και αν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων 

με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

έγγραφη τεκμηρίωση με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της παρούσας, τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 

παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι 

πλέον η αποκλειστική δικαιούχος και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με 

κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 

μεταβίβασης, αντίγραφης, αποθήκευσης, αλλά και τροποποίησης χωρίς την άδεια του Αναδόχου, η οποία 

σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της Σύμβασης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε περίπτωση αδυναμίας του Β' συμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο πρώτος 

συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία και να διεκδικήσει τα δικαιώματα του 

δικαστικά. 

Αρμόδια επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, απορρέουσα από την παρούσα 

είναι τα δικαστήρια Πρέβεζας. 

Ο Β' συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία 

επιφύλαξη. 
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Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε νόμιμα στο βιβλίο του Δήμου και 

έλαβε ο ο Β' συμβαλλόμενος ένα{1} πρωτότυπο και δύο {2} παρέμειναν στον Δήμο. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Για τον «Β'Συμβαλλόμενο» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαxciv  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Πάργας 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6238 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29, Τ.Κ.: 48062 ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες : ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
- Τηλέφωνο: [26843 60305] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: program.pargas@gmail.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.dimospargas.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [48000000-8] ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ, ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. – Δ. ΠΆΡΓΑΣ 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[Αποφαση Δημαρχου  ή ΑΡ. ΠΡΩΤ.] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιxcv : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηxcvi; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»xcvii ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοxcviii: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςxcix; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝc  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςci 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηcii· 

2. δωροδοκίαciii,civ· 

3. απάτηcv· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςcvi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςcvii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνcviii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουcix το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]cx 

Εάν ναι, αναφέρετεcxi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]cxii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)cxiii; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανcxiv: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςcxv, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;cxvi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): cxvii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουcxviii; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςcxix : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςcxx  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαcxxi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνcxxii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςcxxiii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαcxxiv κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005cxxv: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςcxxvi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 



 

Σελίδα 103 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής cxxvii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςcxxviii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςcxxix που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και ycxxx -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςcxxxi, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςcxxxii, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςcxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςcxxxiv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνcxxxv όσον αφορά το 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςcxxxvi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάcxxxvii, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιcxxxviii 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]cxxxix 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιcxl, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνcxli. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ 

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πάργας», που εδρεύει στο Καναλλάκι (οδός ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29, Τ.Κ.: 
48062, Καναλλάκι, τηλ.: 2684360-301, fax: 2684029021), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο, 
ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση 
Συμμετοχής, την Προσφορά κλπ και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως 
εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως φ.π.-νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού 
προσώπου, ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, 
που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού “Υ.Ε.”, “Εκτελούντες την Επεξεργασία”, τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι 
μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με έννομη 
υποχρέωση του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” ή σε εκπλήρωση καθηκοντός του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, 
επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής και στα συνοδευτικά 
αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει το “Υποκείμενο των 
Δικαιωμάτων”, είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του ν.π. που εκπροσωπεί. 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής. Σκοπός 
της επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων που η διαδικασία απαιτεί, η 
αξιολόγηση της καταλληλόλητας του “Υποκειμένου” ως υποψήφιου του αντικειμένου της προς σύναψη σύμβασης με 
το Δήμο ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓενΚαν, ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, ο Δήμος 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με τον “Υποκείμενο”, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για 
ζητήματα σχετικά με την διαδικασία, για τις ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει 
ο Δήμος ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' ΓενΚαν) και για την εναρμόνιση 
του Δήμου με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ 
ΓενΚαν). 

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης και 
των υποβαλλόμενων δι’αυτής στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό 
διάστημα υποβολής ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτεί η νομοθεσία 
που αφορά στο δημόσιο και κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν 
πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την 
πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση (πχ ΠΔ 480/1985). Η 
παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των 
Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του “Υποκειμένου” στη διαδικασία. 

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: 
πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην 
επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της 
κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓενΚαν). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με αποστολή επιστολής στη 
διεύθυνση: «Δήμος Πάργας», Καναλλάκι, ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29, Τ.Κ.: 48062, Καναλλάκι, τηλ.: 2684360-301, fax: 
2684029021) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dimospargas.gr. 

Ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” παρέχει στο “Υποκείμενο των Δεδομένων” πληροφορίες για την ενέργεια που 
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε 
περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των 
αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των 
Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr). 

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με την -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, sms ή 
ταχυδρομείου- πιθανή ενημέρωση μου από τον Δήμο σχετικά με τις δραστηριότητες του. 
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• Σημείωση: Το “Υποκείμενο των Δικαιωμάτων” έχει δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της 
συγκατάθεσης- συναίνεσης που δίνει, χωρίς να θιχθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη 
συγκατάθεση προ της ανάκλησής της (άρθρο 7.3 ΓενΚαν). 

Πάργα, ___ ____________ 20___ 

Ελαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης (υπογραφή και ολογράφως): 

 
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017. Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά 
με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της 
υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη 
συνδρομή του  

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης   

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016 

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 
μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα 
του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου». 

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2019. 

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 
4605/2019.  

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε 
ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο 
αδ’ του ν. 4605/2019. 

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο μέσο 

 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

  Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες 
συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της 
Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 
του ν. 4605/2019. 

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1. της παρούσας. 

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

 

  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του 
ν.4605/2019    

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 
παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 
παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 
4605/2019. 

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. 

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 
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  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς 
της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 
4605/2019. 

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 
4605/2019. 

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 

 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 
4605/2019. 

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)”. 

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 
4605/2019.  

 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 

  Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 



 

Σελίδα 116 

 
 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. 

 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 

  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 

  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με 
τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 
4412/2016. 

xciv
 

xcv Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

xcvi Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

xcvii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

xcviii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

xcix Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

c  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ci Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

cii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
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ciii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

civ Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

cv Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

cvi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

cvii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

cviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

cix Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

cx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxiii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

cxiv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

cxv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

cxvi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

cxvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxviii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

cxix . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

cxx Άρθρο 73 παρ. 5. 

cxxi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

cxxii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

cxxiii Πρβλ άρθρο 48. 

cxxiv  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

cxxv Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

cxxvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

cxxvii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

cxxviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

cxxix Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

cxxx Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

cxxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

cxxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

cxxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

cxxxiv Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

cxxxv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

cxxxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

cxxxvii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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cxxxviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxxxix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

cxl Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

cxli Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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