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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Καλυβίων 2 

Ρόλθ Λαμία 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 351 32 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR122 

Τθλζφωνο 22313-54719 

Φαξ 22313-54720 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pta-ster@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γ. Γουργιϊτθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.pta.stereahellas.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
Η ςχετικι προκιρυξθ διατίκεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι (Ρεριφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, Λεωφ. Καλυβίων 2, 1οσ όροφοσ, 35132 Λαμία, τθλ. 22313-54719). 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με εφαρμογι του άρκρου 117 του ν. 4412/16, που αναφζρεται ςτουσ 
ςυνοπτικοφσ διαγωνιςμοφσ. 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 
κοινωνικισ ζνταξθσ - ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ «Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020» 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία ενόσ 
Intranet υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου 
Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ.02/2018 μελζτθ του 
Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Του Ρεριφερειακοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 35.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 28.225,81€, ΦΡΑ: 6.774,19 ευρϊ). 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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Τα είδθ τθσ προμικειασ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 48000000-8, 72261000-2 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ όπου περιλαμβάνεται θ υπ’ αρικ.02/2018 μελζτθ του 
Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Του Ρεριφερειακοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ ςυμφερότερθσ προςφορά, με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ 
ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου.  

Η τεχνικι προςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% και θ οικονομικι προςφορά με 
ςυντελεςτι 15%. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

1. Τισ διατάξεισ του ν.2218/1994  με τίτλο «Κδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ 
διατάξεων για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ», και 
ειδικότερα τα άρκρα 53, 54, 55 & 56, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,   

2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 
192 & 193. 

3. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τθν ΥΑ 2141/22-1-1998 (ΦΕΚ 74 Β/4-2-1998) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ και 
Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 
40608/19-10-2001 (ΦΕΚ 1428 Β/22-10-2001) και ιςχφει, 

5. Τθν ΥΑ 4683/9-02-1998 (ΦΕΚ 140/13-2-1998) «Κανονιςμόσ Ρροςωπικοφ των Ρεριφερειακϊν 
Ταμείων Ανάπτυξθσ, και ειδικότερα το άρκρο 2.2 (ενότθτεσ των υπθρεςιϊν του Ταμείου) και 
το άρκρο 6 (Αρμοδιότθτεσ τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ και Υλοποίθςθσ 
Ρρογραμμάτων),  

6. Το Ν.2690/1999 περί Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Φ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9-3-1999) όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.2946/2001, με το οποίο προςετζκθ ςτουσ ςκοποφσ του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ θ παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ 
εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, τεχνοοικονομικϊν, οργανωτικϊν μελετϊν, κακϊσ και θ επίβλεψθ 
και υλοποίθςθ προγραμμάτων που ανακζτουν ςτο Ταμείο τα Υπουργεία, οι Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ 
βακμοφ και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., 

8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

9. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Αϋ/13-7-2010) “Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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11. Τισ διατάξεισ του Ν.4071/2012 “υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθσ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Αϋ/11-4-2012). 

12. Τθν υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Βϋ/20-12-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για τθ 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομικϊν – Εκνικισ Άμυνασ – 
Εςωτερικϊν – Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν και Δικτφων – Υγείασ – Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του 
Ρολίτθ – Ναυτιλίασ και Αιγαίου όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

13. Τουσ Ν.4152/2013 Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των ν.4064/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-
5-2013). 

14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

15. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

16. Τισ διατάξεισ του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ιδίωσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 
14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016). 

17. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 Aϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει 
τροποποπιθκεί και ιςχφει. 

18. Το Ρροεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από 
τουσ διατάκτεσ». 

19. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 5058/ΕΥΘΥ 138/13 (ΦΕΚ 292 Β’) με τίτλο «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ 
αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Βϋ/27.3.2008) υπουργικισ απόφαςθσ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει». 

20. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 134453/15 (ΦΕΚ 2857 Β’) με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ 
των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και 
αντικατάςταςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Βϋ)». 

21. Τθν αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’)/ Απόφαςθ Υφυπουργοφ  με τίτλο 
«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ  αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 
ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία 
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» 

22. Τθν αρ.  4150/10.11.2016 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 
κοινωνικισ ζνταξθσ – ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020».  

23. Η αρ. 125358/28.11.2017(ΑΔΑ:ΨΟΓΟ4653Ο7-88Ε)/ Υπουργείο Οικονομίασ  & Ανάπτυξθσ/ 
Απόφαςθ Ζνταξθσ  ζργου  ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

24. Τθν αρ.  03/2017 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ  
περί αποδοχισ των όρων τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ κακϊσ και των ςυνθμμζνων ςε αυτι 
εγγράφων, που αφοροφν ςτθν Ρράξθ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ-
ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973  του ΕΡ «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020». 

25. Τθν αρ.  04/2017 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
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Στερεάσ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ τθσ Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα κακϊσ και των 
ςυνθμμζνων ςε αυτι εγγράφων, που αφοροφν ςτθν Ρράξθ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 
κοινωνικισ ζνταξθσ-ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και εξουςιοδότθςθσ του Ρροζδρου. 

26. Τθν αρ. 215532/29.12.2016 απόφαςθ τθσ Ρ.Σ.Ε. περί ανακατανομισ πιςτϊςεων ςτο 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2016, ςτθν ΣΑΕΡ 0561 και ςτθ ΣΑΝΑ 0118. 

27. Τθν αρ. 456/16-02-2018 απόφαςθ που Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ Στερεάσ Ελλάδασ περί 
ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ για τθν προμικεια “INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ” και ζγκριςθσ των τευχϊν μελζτθσ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
διακιρυξθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων κοινωνικισ 
ζνταξθσ-ΓΕΦΥΑ» με κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ςφμφωνα με 
τθν Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα ωσ αυτι ζχει εγκρικεί με τθν αρ. 04/2017 Απόφαςθ 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. 

28. Τθν υπ. αρικ. 455/16-2-2018 Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ςυγκρότθςθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια “INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ”με προχπολογιςμό ζωσ του ποςοφ των 35.000€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ 
δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ-ΓΕΦΥΑ» με κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020». 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28/02/2018 και ϊρα 09:30π.μ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, 
(Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ. 35132, Λαμία) , τθν 28θ του μθνόσ Φεβρουαρίου θμζρα Τετάρτθ, του ζτουσ 
2018, ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ / αξιολόγθςθσ  διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων προμθκειϊν, θ οποία κα ςυνεδριάςει ςτθν αίκουςα διαγωνιςμϊν, που βρίςκεται ςτον 
1ο όροφο του κτιρίου.  Η ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 09:00π.μ. και ϊρα λιξθσ 
υποβολισ των προςφορϊν θ 09:30π.μ.   

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ 
θμζρα, με απόφαςθ του Ρροζδρου του ΡΤΑ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, 
μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για τθν «Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια”, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr .  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Υποδείγματα 
Οικονομικισ Ρροςφορϊν, Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν) που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ. 

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ pta.stereahellas.gr 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ, δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 
ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Η ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει 
τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ 
αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.   

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα τθσ επίςθμθσ 
ιςτοςελίδασ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν διεφκυνςθ (URL): 
http://www.pta.stereahellas.gr 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία 
που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν (άρκρο 67 του Ν.4412/16). 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Η διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.pste.gov.gr/




 
 10 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με 
το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.   

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.  

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Η εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ 
ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Στο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα. 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για 
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και διακζτουν τθν αντίςτοιχθ εμπειρία. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ, αλλά 
υποχρεοφνται να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί ςυςτάςεωσ π.χ. 
Κοινοπραξίασ, εφ’ όςον καταςτοφν ανάδοχοι. Η νομικι μορφι τθσ αναδόχου - ζνωςθσ, πρζπει να 
είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου 
για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία ςυςτακείςα δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου). 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο 
ςχιμα είτε ωσ μεμονωμζνθ επιχείρθςθ είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ κα αποκλείονται από τθν διαδικαςία όλοι οι διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων 
ςυμμετζχει το αυτό φυςικό ι νομικό πρόςωπο παροχισ υπθρεςιϊν. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται να 
κατατεκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

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

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο 
(2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι 
οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ 
πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

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

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια 
εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

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

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ . 





 
 15 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο και να διακζτουν τισ προβλεπόμενεσ από το 
νόμο άδειεσ λειτουργίασ 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (κλειςμζνεσ χριςεισ των ετϊν 2014, 2015 & 2016) 
μεγαλφτερο ι ίςο των επτακοςίων χιλιάδων ευρϊ (700.000,00€) 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

2.2.6.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει τον χρόνο επιτόπιασ απόκριςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ 
βλαβϊν ο οποίοσ δεν δφναται να είναι μεγαλφτεροσ των τριϊν (3) ωρϊν από τθν χρονικι ςτιγμι 
αναγγελίασ (τθλεφωνικά, fax, mail). 

2.2.6.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι κα διαςφαλίςει τθ διακεςιμότθτα του ΡΣ (επί 
ποινισ ριτρασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό 1% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ τθσ παραςχεκείςασ 
υπθρεςίασ που δεν παρζχεται και μζχρι 20% του ςυνολικοφ τιμιματοσ) ςφμφωνα με τον τφπο 

%100*
*M

M




  όπου Δ θ διακεςιμότθτα, M οι εργάςιμεσ θμζρεσ του μινα 

(μεταβάλλεται ανάλογα με τον μινα, με ετιςιο όρο 22 θμζρεσ/μινα), Ω είναι οι κανονικζσ ϊρεσ 
κάλυψθσ και Α οι ϊρεσ εκτόσ λειτουργίασ. Θα πρζπει να ιςχφει για κάκε μινα Δ ≥ 99%. 

2.2.6.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από το Ν.2472/1997 περί προςταςίασ από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα. 

2.2.6.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι κα διαςφαλίςει τθ διαλειτουργικότθτα του 
ςυςτιματοσ με το Διαδικτυακό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Εργαςιϊν τθσ Δομισ ΓΕΦΥΑ. 
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2.2.6.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει τθν ομάδα ζργου που κα επιφορτιςτεί με τθν 
υλοποίθςθ του ζργου και θ οποία κα ςτελεχϊνεται με : 
1. Ζνα (1) Υπεφκυνο Ζργου με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ 
ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθ διακιρυξθ, ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δεκαετι 
εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ Ζργου, ςε ςυναφζσ αντικείμενο, με αυτό τθσ διακιρυξθσ από τθν οποία να 
προκφπτει θ ικανότθτα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ςυναφοφσ αντικειμζνου ζργων.  

2.  Τουλάχιςτον τζςςερα (4) Μζλθ Ομάδασ Ζργου, τα οποία να διακζτουν εμπειρία ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ, και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Σε περίπτωςθ που προτακεί Ομάδα Ζργου με λιγότερα των 
τεςςάρων μελϊν, τότε διαμορφϊνεται ανάλογα και θ βακμολογία. Η παρατικζμενθ κατά τα 
ανωτζρω εμπειρία κα πρζπει να αποδεικνφεται και να τεκμθριϊνεται κατά τρόπο ςαφι, διακριτό και 
επαλθκεφςιμο. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα να προτείνει Ομάδα Ζργου με περιςςότερα των 
τεςςάρων μζλθ, εφόςον κρίνει ότι αυτό εξυπθρετεί τθν υλοποίθςθ του ζργου. Η Ομάδα Ζργου κα 
ςυνοδεφεται από τα αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα κάκε μζλουσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Πςον αφορά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν 
εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν 
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να 
διακζτει παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO, ςυγκεκριμζνα ISO 9001 
(ςτο ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ λογιςμικϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων) και ISO 
27001 (ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και ελζγχου). 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Ο ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει 
υπεργολάβουσ. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του 
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων 
ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται 
ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ 
άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα 
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φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για 
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ 
που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί 
τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο 
τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ 
μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα 
τθσ  δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ 
των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που 
κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ 
μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί 
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ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Η ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά 
για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (Ιςολογιςμόι, 
Ζντυπα Ε3, κλπ)  . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

B.3. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.6. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 
τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 
ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

 

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

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001 και ISO 27001 (ι άλλα ιςοδφναμα). 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
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αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 
θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ.  

 

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

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ του ζργου είναι θ ςυμφερότερθ προςφορά, με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ 
ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου.  

Η τεχνικι προςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% και θ οικονομικι προςφορά με 
ςυντελεςτι 15%. 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν οργανϊνονται ςε δφο ομάδεσ, με 
ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα, ο 
οποίοσ περιλαμβάνει επίςθσ και τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου, ςε ςυνολικό 
άκροιςμα 100.   
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ % 

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 60% 

Α.1 Συμφωνία με ουςιϊδθ τεχνικά χαρακτθριςτικά 25% 

Α.2 Κάλυψθ διαλειτουργικότθτασ, ευχρθςτίασ, προςβαςιμότθτασ 15% 

Α.3 Ροιότθτα, καταλλθλότθτα, διαχείριςθσ του ζργου 20% 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 40% 

Β.1 HelpDesk (διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ-υποςτιριξθσ) 8% 

Β.2 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ - επίδειξθ λειτουργίασ 5% 

Β.3 Χρόνοσ παράδοςθσ 16% 

Β.4 

- Καταλλθλότθτα των προςόντων και τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου ςτα οποία ανατίκεται θ εκτζλεςθ του Ζργου, 
ςυνακροιηόμενο ωσ ακολοφκωσ: 

- Υπεφκυνοσ ζργου 7% 
- 1Ο Μζλοσ Ομάδασ ζργου 1% 
- 2Ο Μζλοσ Ομάδασ ζργου 1% 
- 3Ο Μζλοσ Ομάδασ ζργου 1%  
- 4Ο Μζλοσ Ομάδασ ζργου 1% 

11% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Βακμολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν 
Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ  βακμολογία που κα προκφπτει από το άκροιςμα 
των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Η επιτροπι κα βακμολογιςει με ζνα ακζραιο βακμό, από το 100 ζωσ το 120, κάκε ζνα από τα 
επιμζρουσ κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Ο βακμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του κριτθρίου και εξάγεται ο βακμόσ τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, 
ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςε δφο δεκαδικά ψθφία. Το άκροιςμα των επί μζρουσ βακμολογιϊν των 
κριτθρίων ςτρογγυλοποιείται ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα (δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο του 100) 
και αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ). 

Ειδικά για το κριτιριο Β3, για κάκε τρείσ θμζρεσ που προςφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ (νωρίτερα 
των τεςςάρων μθνϊν, που ηθτοφνται ωσ μζγιςτο όριο για τθν παραλαβι) βακμολογείται με 1 
βακμό, με μζγιςτο τουσ 20 βακμοφσ για χρόνο παράδοςθσ ίςο με δφο μινεσ. 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ προςδιορίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ), ο οποίοσ αποτελεί το πθλίκο του Απόλυτου Βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
(ΑΒΤΡ) που ζλαβε, δια του καλφτερου όλων των αντίςτοιχων βακμϊν, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε 
δφο δεκαδικά ψθφία και πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο:  

ΤΒΤΡ = (ΑΒΤΡ / ΑΒΤΡmax) X 100 
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όπου  ΑΒΤΡmax είναι θ απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ. Ο ΤΒΤΡ κα είναι 
ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 ( θ τεχνικι προςφορά με τον υψθλότερο ΑΒΤΡ κα ζχει 
ΤΒΤΡ ίςον με 100). 

 

Βακμολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν 
Για κάκε υποψιφιο ανάδοχο κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΟΡ), ο 
οποίοσ αποτελεί το πθλίκο τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ μεταξφ όλων, δια τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε δφο δεκαδικά ψθφία και 
πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο: 

ΤΒΟΡ = (μικρότερθ κατατεκείςα οικονομικι προςφορά / οικονομικι προςφορά 
βακμολογοφμενου) Χ 100 

όπου ωσ οικονομικι προςφορά ορίηεται το ςυνολικό ποςό, πλθν ΦΡΑ, ζναντι του οποίου 
προτίκεται ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ να εκτελζςει το ςφνολο του ζργου που περιγράφει ςτθν 
τεχνικι προςφορά του. Ο ΤΒΟΡ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (θ οικονομικι 
προςφορά με τον χαμθλότερο ΤΒΟΡ κα ζχει ΤΒΟΡ ίςον με 100). 

 

Τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, με βάςθ τθν  βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, κα 
υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ), ο οποίοσ αποτελεί το άκροιςμα τθσ 
ΤΒΤΡ και ΤΒΟΡ του κάκε υποψθφίου αναδόχου, βακμολογθμζνων με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% 
και 15% αντίςτοιχα και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο: 

ΤΒΣΡ = (ΤΒΤΡ Χ 0,85) + (ΤΒΟΡ Χ 0,15) 

Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο υποψιφιοσ που κα ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο Τελικό Βακμό 
Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ). 

Για τισ περιπτϊςεισ ιςοδφναμων προςφορϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 90, 
Ν.4412/2016. 

Εφόςον κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και 
δεν προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςει τιμισ, θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προςφζροντα, 
του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ 
όρουσ, και ζχει τθν μεγαλφτερθ τελικι βακμολογία.  

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ 
Διακιρυξθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα,  
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β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, «ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ» 

δ. θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

ε. τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα - αποςτολζα. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

(α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.4.3.1 Ρεριεχόμενα 
Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» τθσ παροφςασ. 

(β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι 
Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.4.3.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου 
«Τεχνικι Ρροςφορά» τθσ παροφςασ. 

(γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.4.4 Ρεριεχόμενα 
Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»  τθσ παροφςασ). 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, 
προςφορά. Οι προςφορζσ μπορεί είτε: α) να κατατίκενται ι β) να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτο 
γραφείο πρωτοκόλλου του ΡΤΑ, (Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, Λ. 
Καλυβίων 2, Τ.Κ. 35132, Λαμία) μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από αυτι τθσ 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, γ) να κατατίκενται επίςθσ απ' ευκείασ ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ 
από ϊρα 09:00 π.μ. μζχρι 09:30 π.μ., τθν θμζρα που ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο ΡΤΑ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ, που κακορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
αρμόδια επιτροπι, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Η 
παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα 
αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 
οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται 
δεκτι άλλθ προςφορά. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Η υποβολι τθσ προςφοράσ από το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο και είναι απόδειξθ ότι αυτόσ 
ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ υπθρεςίασ και τα 
ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ και τα αποδζχεται πλιρωσ. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε 
διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ ςυνίςταται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ, 
με τισ ςυνζπειεσ του Ν.1599/1986, των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, και αποτελεί προκαταρκτικι απόδειξθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 79 του Ν.4412/2016:  

(α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρκρο 4 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), λόγω τθσ οποίασ αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016, (άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).  

Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ προςαρμόηουν το ΤΕΥΔ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
εκάςτοτε προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
προκιρυξθ διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Ραράρτθμα τθσ διακιρυξθσ και 
αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ διατίκεται από τθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να το 
ςυμπλθρϊςουν οι οικονομικοί φορείσ και να το υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του 
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

Στον χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικ. 
02/2018 μελζτθσ του Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμματων.  

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα περιζχει τα χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία εκείνα που 
διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα υπό προμικεια ειδϊν και αποδεικνφουν τθν ειδικι τεχνικι ικανότθτα 
του υποψθφίου που απαιτείται για το ζργο. Ειδικότερα, πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω 
ενότθτεσ: 

Α1) Συμφωνία με ουςιϊδθ τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει τα είδθ που προςφζρει να καλφπτουν κατ’ελάχιςτο τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ. 

Α2) Κάλυψθ διαλειτουργικότθτασ, ευχρθςτίασ, προςβαςιμότθτασ 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει ςτθν προςφορά του, με ςυγκεκριμζνο και ςαφι 
τρόπο, τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ για διαλειτουργικότθτα, ευχρθςτία και προςβαςιμότθτα.  

Α3) Ροιότθτα, καταλλθλότθτα, διαχείριςθσ του ζργου 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει, με ςυγκεκριμζνο και ςαφι τρόπο, ζνα Σχζδιο 
Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ του Ζργου κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει 
πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ του ζργου.  

Β1) HelpDesk (διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ-υποςτιριξθσ) 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει: 

 τθν αναλυτικι περιγραφι του Help Desk 

 τθν πρόταςθ του υποψθφίου για τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και τεκμθρίωςθσ 

 τθν πρόταςθ του υποψθφίου για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ  

Β2) – Εκπαίδευςθ προςωπικοφ – επίδειξθ λειτουργίασ 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να περιγράψει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά, εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που να απευκφνεται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν (Διαχειριςτζσ, επιςκζπτεσ και 
απλοί χριςτεσ) και να διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι εξάςκθςθ των. 

Β4) - Καταλλθλόλθτα των προςόντων και τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα οποία 

ανατίκεται θ εκτζλεςθ του Ζργου 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά κατάλογο τθσ Ομάδασ 

Ζργου και τα αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ. 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ 
ίδιεσ ενδείξεισ. 

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

Στον χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται θ 
οικονομικι προςφορά του προςφζροντα.  Η προτεινόμενθ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να 
υπερβεί το προεκτιμθμζνο τίμθμα για το ςφνολο τθσ προμικειασ του αναδόχου, που ανζρχεται 
ςτο ποςό των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ (35.000,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό κα απορρίπτεται. Οι οικονομικζσ 
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προςφορζσ ςυντάςςονται αρικμθτικϊσ και θ ςυνολικι δαπάνθ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, 
υποχρεωτικά επί του εντφπου που χορθγεί θ Ανακζτουςα Αρχι. 

1. Η οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ. 

2. Η τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ανά μονάδα χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ κακορίηεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Στθν προςφορά πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι διαφορετικά θ 

προςφορά  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.     

5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.  

6. Αποκλείεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 

αναδόχου πζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. 

7. Οι προςφορζσ πρζπει, µε ποινι αποκλειςµοφ, να καλφπτουν όλεσ τισ υπθρεςίεσ 

8. Ο ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%), ςτον οποίο υπάγεται θ υπθρεςία ςε οποιαδιποτε χρονικι 

ςτιγμι, βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.   

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για εκατόν ογδόντα (180) 
θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

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

2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
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αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

Η αρμόδια επιτροπι προβαίνει κατ’ αρχιν ςτθν διαπίςτωςθ τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ των 
προςφορϊν  και προχωρά ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο  1.5  “Ημερομθνία Διενζργειασ διαγωνιςμοφ” 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Κατ’ αρχιν αρικμεί κατά αφξουςα ςειρά τον κυρίωσ φάκελο του κάκε 
υποψθφίου αναδόχου, ςφμφωνα με τον χρόνο κατάκεςισ του, ο οποίοσ προκφπτει από τον 
αρικμό πρωτοκόλλου ειςερχομζνου εγγράφου που ζχει λάβει, πλθν των φακζλων-προςφορϊν 
που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα. Η αποςφράγιςθ των εμπρόκεςμα κατατεκζντων φακζλων-
προςφορϊν διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων 
ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,  ςτθν ανακζτουςα 
αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

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

δ) Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται  ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ  

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

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 
αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Η θμερομθνία επιτυχοφσ αποςτολισ των γνωςτοποιοφμενων  εγγράφων, με φαξ ι με email ςτα 
ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υποψθφίου αναδόχου, κεωρείται 
ωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. 

 

3.1.3 Συμπλιρωςθ - Αποςαφινιςθ  Δικαιολογθτικϊν 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ 
τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 
υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ 
ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 
Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και 
των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ 
προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ 
ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του 
Ν.4250/2014 (A' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ 
τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που 
κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 
αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο 
τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 
ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των 
οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ 
φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Η αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ 
παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ αρμόδια επιτροπι κρίνει ότι 
μπορεί να κεραπευκοφν. Η διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ 
αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 
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Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είναι 
υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω 
αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 

Α. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.2. και 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο 
πρωτόκολλο του ΡΤΑ. Από το πρωτόκολλο, ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν αρμόδια επιτροπι.  

Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα 
του διαγωνιςμοφ. 

Στο ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά, πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Η φράςθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ»,  

δ. θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

ε. τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

Β. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομιςκοφν είναι τα εξισ: 

1. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ, τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει 
καταδικαςκεί για ζνα ι περιςςότερα από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 
4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλζπε παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Για τα νομικά πρόςωπα υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι:  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά ςτα φυςικά 
πρόςωπα που ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία από τθν οποία διζπονται. 

Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο 
καταδικάςκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του 
Ν 1599/86 ι του τφπου που προβλζπει θ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όπου 
αναφζρονται με ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει 
αντίγραφα των αναφερόμενων ςε αυτό καταδικαςτικϊν αποφάςεων. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, ςε 
ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  (Βλζπε παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 

- αφορά και τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ 
αςφάλιςθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα 

- αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που 
είναι αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,  

- ςε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι 
ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, 

- ςε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο) 
και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι 
ςχζςθ με τθν εταιρεία. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε 
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το 
καταςτατικό και από τθν κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα 
εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν 
επιχείρθςθ. 

Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86, ςτθν οποία να 
δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν 
επιχείρθςθ. 

3. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ ςε 
ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
(Βλζπε παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

4. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
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θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. (Βλζπε 
παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

5. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα 
φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για 
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

6. Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, όπου κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο εάν δεν 
ςυνάδει με το ςυγκεκριμζνο είδοσ τθσ υπθρεςίασ κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ. 
(Βλζπε παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).  

7. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  
Συγκεκριμζνα, υποβάλουν ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ 
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι. 

8. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου, κατά περίπτωςθ, 
είναι τα ακόλουκα: 

- Το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), ι το 
τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η. 
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- Το τελευταίο καταςτατικό κεωρθμζνο από το πρωτοδικείο ι νόμιμα επικυρωμζνο κακϊσ και οι 
τυχόν τροποποιιςεισ του κεωρθμζνεσ ι επικυρωμζνεσ κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΙΚΕ, 
Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι 
ζχει τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα 
ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό. 

9.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (Ιςολογιςμοί, Ζντυπα 
Ε3, κλπ)  . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ςτθν οποία : 

 Αναγράφεται ο διαγωνιςµόσ (αρικµόσ ∆ιακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυµµετζχει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

 Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

 Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι  

 Δθλϊνεται ο χρόνοσ επιτόπιασ απόκριςθσ κατά τθν αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν και ο οποίοσ 

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των τριϊν (3) ωρϊν.  

 Δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα διαςφαλίςει τθ διακεςιμότθτα του ΡΣ (επί 

ποινισ ριτρασ) για κάκε μινα Δ ≥ 99%. 

 Δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τον Ν.2472/1997 περί προςταςίασ από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

 Δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ διαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτα με το Διαδικτυακό 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Εργαςιϊν τθσ Δομισ ΓΕΦΥΑ 

11. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-
8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

12. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του 
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

13. Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι 
ανϊνυμθ εταιρία. (Βλζπε παράγραφοσ 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).  

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ. 
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14. Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001 και ISO 27001 (ι άλλα ιςοδφναμα). 

15.  Κατάλογοσ ομάδασ ζργου: 
Ρροςκόμιςθ καταλόγου με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, ο οποίοσ κα 
ςυνοδεφεται από τα αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 
Συγκεκριμζνα, οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν Ομάδα Ζργου, που απαρτίηεται από μζλθ 
με επαγγελματικά προςόντα και εμπειρία ωσ εξισ: 

1. Ζνα (1) Υπεφκυνο Ζργου με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ 
ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθ διακιρυξθ, ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δεκαετι 
εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ Ζργου, ςε ςυναφζσ αντικείμενο, με αυτό τθσ διακιρυξθσ από τθν οποία να 
προκφπτει θ ικανότθτα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ςυναφοφσ αντικειμζνου ζργων.  

2.  Τουλάχιςτον τζςςερα (4) Μζλθ Ομάδασ Ζργου, τα οποία να διακζτουν εμπειρία ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ, και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ.  Η παρατικζμενθ κατά τα ανωτζρω εμπειρία κα πρζπει να 
αποδεικνφεται και να τεκμθριϊνεται κατά τρόπο ςαφι, διακριτό και επαλθκεφςιμο. 

 

Γ. Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και 
ςτοιχεία ζχουν τθ μορφι και τον τφπο που προβλζπεται από τθ νομοκεςία από τθν οποία 
διζπονται. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.  

Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζςα ςτο χρόνο που 
προβλζπεται για τα πιςτοποιθτικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο οποιαδιποτε 
δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά, ζγγραφα ι πλθροφορίεσ απαιτοφνται κατά τθν κρίςθ του, για τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α ' 188).  

Δ. Αν μετά κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί 
ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο 
να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, ειδοποίθςθσ του. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) 
και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο . 

Η εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α)  άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο ενςτάςεων  και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν.  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3.2 . 

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ  και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά ςφμφωνα με τα 
κρίτιρια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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3.4 Ενςτάςεισ  

Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ: 

α. κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, (απόφαςθ κατακφρωςθσ και λοιπζσ εκτελεςτζσ 
αποφάςεισ). Η προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

β. κατά τθσ διακιρυξθσ. Η ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ 
δυνάμει των άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προςφυγι για 
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΡΤΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, 
ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται 
προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.   

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμζνου να 
πρωτοκολλθκοφν και να διαβιβαςτοφν αρμοδίωσ. 

Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, θ οποία διαβιβάηει 
τθν ζνςταςθ μαηί με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτον Ρρόεδρο του ΡΤΑ, ο οποίοσ τελικά 
αποφαςίηει. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  

 Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 
Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΡΤΑ και υπογράφεται από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν 
που τθ ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του αναδόχου που ζγινε αποδεκτι από το ΡΤΑ, κακϊσ και 
τισ τυχόν τροποποιιςεισ των όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ.  

Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει αντίκετουσ όρουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

- Τον τόπο και το χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ.  
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- Τισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ.  

- Το είδοσ και τθν ποςότθτα των προμθκευόμενων ειδϊν.  

- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν.  

- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου.  

- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.  

- Τον τρόπο παραλαβισ.  

- Τον τρόπο πλθρωμισ.  

- Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ του διαγωνιςμοφ. 

- Τον τρόπο επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν. 

- Τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

- Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 

 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 202 του Ν.4412/16:  

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ είδουσ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο,  

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ,  

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ,  

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα 
υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο του αναδόχου και τον Ρρόεδρου του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και τζςςερεισ μινεσ μετά. 

Η ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του 
Ν.4412/2016. Η τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου. 

Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

Ο ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει 
υπεργολάβουσ. 
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

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

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το 35% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ1, για το 50% μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ2 και το υπόλοιπο 15% 
μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ3 και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται από τισ πιςτϊςεισ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 
κοινωνικισ ζνταξθσ - ΓΕΦΥΑ» » με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020», εντόσ των νόμιμων προκεςμιϊν από τθν προςκόμιςθ των 
απαιτοφμενων για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από το άρκρο 200 παρ. 1-4 Ν. 
4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι είναι τα παρακάτω: 

    ι. Τιμολόγιο προμικειασ/ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

ιι. Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ 
«Εξοφλικθκε». 

ιιι. Ρρωτόκολλο ποιοτικισ παραλαβισ Η παραλαβι γίνεται από επιτροπζσ. 

iv. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

v. Φορολογικι ενθμερότθτα 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (εδαφ. 7, παρ. 3 άρκρου 4 του Ν.4013/11 όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με τθν 
παρ. 7 του άρκρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 
3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 7 τθσ 
υπουργ. αποφ.5143/14). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του κακϊσ και κάκε 
άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτθςθ 0,06 % επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).Η κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 7 τθσ υπουργ. 
αποφ.5143/14). 

δ) Φόροσ ειςοδιματοσ του άρκρου 64 του Ν.4172/2013 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά είδθ ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) το είδοσ δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, επιβάλλεται ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά 
τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Η είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων  των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. 
(Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί - διοικεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 





 
 42 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθν παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε 
παραγωγικι λειτουργία το INTRANET υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ εντόσ ςυνολικοφ χρόνου τεςςάρων (4) μθνϊν 
από τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρουςιάηει τθ χρονικι διάρκεια και αλλθλουχία των φάςεων 
οργάνωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου: 

Φάςθ Διάρκεια Τίτλοσ Φάςθσ Ρροαπαιτοφμενα ζναρξθσ 

φάςθσ 

Φ1 0,5 μινασ Ανάλυςθ απαιτιςεων - Μελζτθ 

Εφαρμογισ 

Ζναρξθ με τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ 

Φ2 2,0 μινεσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και 

παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Ζναρξθ με τθν παραλαβι 

τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 

(λιξθ Φάςθσ 1) 
Φ3 1,5 μινασ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & διαχειριςτϊν 

και Ριλοτικι λειτουργία 

Ζναρξθ με τθ λιξθ τθσ 

Φάςθσ 2 

  

 

Α/Α Φάςθσ 1 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0 Μινασ Λιξθσ 

 

0,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Ανάλυςθ απαιτιςεων – Μελζτθ Εφαρμογισ 

Στόχοι τθσ Φάςθσ 1 : 

1. Επικαιροποίθςθ τθσ Υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον Φορζα ςε επίπεδο εφαρμογϊν και 
υποδομϊν. 

2. Επικαιροποίθςθ του ζργου, των παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ 

3. Ρλάνο εργαςιϊν και ομάδεσ εργαςίασ 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 
O Ανάδοχοσ κα ςυντάξει τθ Μελζτθ Εφαρμογισ του ζργου, ςτθν οποία κα εξειδικεφονται 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Οριςτικοποιθμζνθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου που κα ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ, ςε 
τεχνικό και διοικθτικό επίπεδο. 

 Ρεριβάλλον του ζργου : 

 Ρροςαρμογι του ςυςτιματοσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φορζα 

 Μελζτθ διαλειτουργικότθτασ  

 Ρρογραμματιςμόσ υλοποίθςθσ 

 Η ανάλυςθ και ο πλιρθσ ςχεδιαςμόσ και θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 
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 Η μεκοδολογία και τα αρχικά ςενάρια ελζγχου αποδοχισ και ο κακοριςμόσ και θ μζκοδοσ 
καταγραφισ δεικτϊν απόδοςθσ τθσ εφαρμογισ 

 Η μεκοδολογία και το πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν αφοφ εξετάςει το 
επίπεδο τουσ και το προςαρμόςει ανάλογα 

 Καταγραφι των πικανϊν κινδφνων του ζργου κακϊσ και θ υποβολι ςχεδίου 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. 

Η Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραδοκεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (Ε.Ρ.Ρ) 
και κα εγκρικεί από αυτι, ϊςτε να αποτελζςει τον αναλυτικό οδθγό υλοποίθςθσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  
 

Ραραδοτζα: 

 Ρ1.1: Μελζτθ εφαρμογισ 

 

Α/Α Φάςθσ 2 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0,5 Μινασ Λιξθσ 

 

2,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 2 αποτελεί θ ανάπτυξθ, ο ζλεγχοσ και θ ολοκλιρωςθ όλων των επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ςε μία πλατφόρμα. 

 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα ςενάρια λειτουργίασ, 
τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τισ 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ που περιγράφονται ακολοφκωσ.  

Θα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των υποςυςτθμάτων και τθν 
προετοιμαςία του φορζα για τθν υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ (κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, 
κωδικοί πρόςβαςθσ χρθςτϊν, κλπ.).  

Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του ζργου, τθν καλφτερθ δόμθςθ του παραγόμενου λογιςμικοφ, 
αλλά και λόγω τθσ ανάγκθσ φυςικοφ διαχωριςμοφ κάποιων λειτουργιϊν, για λόγουσ 
αςφαλείασ και απόδοςθσ, ζχει επιλεχκεί θ οδόσ τθσ διάςπαςθσ του ΡΣ ςε διάφορα 
υποςυςτιματα, τα οποία αναλφκθκαν διεξοδικά προθγουμζνωσ. 

Ρζραν αυτϊν, γενικζσ αρχζσ για τθν ανάπτυξθ τουσ είναι οι εξισ: 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του μζςω τυπικϊν 

τεχνολογιϊν διαδικτφου, και ωσ προσ τθ διεπαφι του με τον απλό χριςτθ, αλλά και ωσ προσ 

τθ διεπαφι του με το διαχειριςτι αυτοφ, 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να βαςίηεται ςε ανοιχτι αρχιτεκτονικι, αφινοντασ χϊρο 

για επζκταςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και εφκολθ μεταβολι του ϊςτε να καλφψει μελλοντικζσ 

λειτουργικζσ ανάγκεσ, 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να αφινει ανοικτοφσ δρόμουσ για τθν εκμετάλλευςι 

του από τα υπόλοιπα υποςυςτιματα ι μελλοντικζσ εφαρμογζσ, μζςω τυποποιθμζνων και 

ευρζωσ αποδεκτϊν διεπαφϊν, 

 Το περιβάλλον κα πρζπει να είναι γραφικό και να εκμεταλλεφεται τα ςφγχρονα 
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ςτοιχεία ελζγχου (controls) τα οποία είναι πλζον κατάλλθλα για τθν απεικόνιςθ των 

εκάςτοτε ςτοιχείων του (γραμμζσ εργαλείων, δενδροειδείσ απεικονίςεισ κλπ), 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει πολφ ιςχυρά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ 

τα οποία κα εκμεταλλεφονται κοινό ςφςτθμα αςφαλείασ με τα λοιπά υποςυςτιματα 

 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.2.1 Υποςφςτθμα Μθτρϊου 

 

Α/Α Φάςθσ 3 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

2,5 Μινασ Λιξθσ 

 

4 

Τίτλοσ Φάςθσ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & διαχειριςτϊν και Ριλοτικι λειτουργία 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 3 είναι θ υλοποίθςθ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των 
χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ ςυγγραφι 
εγχειριδίων χριςθσ και κυρίωσ τθν ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό 
πυρινα ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι οποίοι και κα αναλάβουν μετά το πζρασ του 
ζργου τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Τζλοσ θ πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Οι εκπαιδεφςεισ για τουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο χϊρο που κα εξαςφαλίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο τελικόσ αρικμόσ των ατόμων που κα εκπαιδευτοφν κα κακοριςτεί κατά τθ φάςθ 1 «Μελζτθ 
Εφαρμογισ» του  ζργου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το επίπεδο των 
χρθςτϊν που κα κλθκεί να το διαχειριςτεί. 

Στθ φάςθ αυτι κα κακοριςτεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, κα ςχεδιαςτεί, κα αναπτυχκεί και κα 
παραδοκεί το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτιςθσ ανά επίπεδο κατάρτιςθσ και κα 
υλοποιθκεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.     

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι τουσ από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. Η 
περίοδοσ αυτι ςυνεχοφσ καλισ λειτουργίασ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα. 

Ειδικότερα κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ κα ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ 

ςυςτιματοσ, 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ 





 
 45 

Επιπλζον, προβλιματα των δεδομζνων που ενδεχομζνωσ εμφανιςτοφν κατά τθν πιλοτικι 
λειτουργία, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυςτιματοσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ και τθν αποδοχι των 
αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), κα γίνει 
και θ παραλαβι του ζργου. 

 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.3.1 Μεκοδολογία και Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ   

 Ρ.3.2 Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Ρ.3.3 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρεριόδου Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία του Intranet 
υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
παραδοτζο, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν 
επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το παραδοτζο, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2 Ραραλαβι - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ  

6.2.1. H παραλαβι ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/16 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ 
(ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ του  ςυμβατικοφ αντικειμζνου διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα ( οριςτικό- 
παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Είδθ που απορρίφκθκαν με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν.4412/16. 
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6.2.2. Η παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν παράδοςι τουσ 

Αν θ παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του 
Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με 
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ 
τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι εκδίδεται δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ 
του ςτα βιβλία τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ 
ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
παραδοτζων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφι των παραδοτζων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα-Δειγματολθψία-Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία 

Η ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ (δωρεάν ςυντιρθςθσ) είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
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προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 
και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ – ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
ΡΑΑΤΗΜΑ IIΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
ΡΑΑΤΗΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 

 
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΔΣ ΤΟΥ Ρ.Τ.Α. 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α – Μελζτθ 02/2018  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχ. Δ/νςθ: Λ.Καλυβίων 2 

Τ.Κ. 35132, Λαμία 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ  

 

 
 ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΩ 

 

 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  02 / 2018   

 

 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ» 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 35.000,00 ΕΥΩ 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνικι Ρεριγραφι- Ρεριγραφι Ζργου 
2. Υπόδειγμα Εντφπου Οικονομικισ προςφοράσ 
3. Υπόδειγμα Εντφπου Εγγυθτικισ Επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
 

 

 

ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2018 
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ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχ. Δ/νςθ: Λ.Καλυβίων 2 

Τ.Κ. 35132, Λαμία 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ  

 

 

ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 
ΕΥΩ 

 

 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 02/ 2018 

 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το αντικείμενο του ζργου είναι θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία 
ενόσ Intranet υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του Ρεριφερειακοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Η προςφερόμενθ λφςθ κα παρζχει λειτουργίεσ διαχείριςθσ 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου διοικθτικϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν παραγωγισ και 
διακίνθςθσ πλθροφορίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ςφςτθμα κα καλφψει τισ ανάγκεσ των 
ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςυμμετζχουν κατά περίπτωςθ ςε όλο τον κφκλο ηωισ των 
διαδικαςιϊν τθσ δομισ, δίνοντασ τουσ πρόςβαςθ ςε επιλεγμζνεσ υπθρεςίεσ, τθρϊντασ τουσ 
απαραίτθτουσ κανόνεσ διαχείριςθσ. 

 

2. ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το παρόν ζργο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν αποτελεςματικι υποςτιριξθ των εργαςιϊν τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ βζλτιςτθ λειτουργία τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ. Τα αναμενόμενα οφζλθ από 
τθν προτεινόμενθ πράξθ είναι πολλά τόςο για του πολίτεσ όςο και για τισ εμπλεκόμενα τμιματα 
του τθσ Δομισ ΓΕΦΥΑ. Τα βαςικότερα από αυτά είναι: 

 Η δυνατότθτα ελζγχου τθσ «ςυμμόρφωςθσ» τθσ κακθμερινισ πρακτικισ των φορζων, των 
πολιτϊν και των επιχειριςεων με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ δομισ. 

 Η ενεργοποίθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ 
τθσ δομισ που αφοροφν ςτο ρόλο και το ζργο τθσ. 

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα:  

 κα παρζχει τθ δυνατότθτα με προθγμζνα εργαλεία ανάλυςθσ να προκφπτει ο βακμόσ 
ςθμαντικότθτασ των υπό μζτρθςθ δράςεων και παραμζτρων και να γίνεται δυνατόσ ο οριςμόσ 
τθσ ηθτοφμενθσ τιμισ-ςτόχου (μετριςιμοι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ κοινωνικισ ςυνοχισ), 

 κα παρζχει τθ δυνατότθτα με τον κακοριςμό ςχζςεων αιτίασ-αιτιατοφ οι χριςτεσ / 
αναλυτζσ κα μποροφν να προβλζψουν μελλοντικζσ τάςεισ και μετριςεισ. 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι βαςικοί και άμεςοι ςτόχοι του ζργου είναι οι παρακάτω: 

 Η διαμόρφωςθ, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ με δυναμικό τρόπο τθσ ςτρατθγικισ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και των δράςεων περιφερειακισ ατηζντασ. 

 Η παροχι μετριςιμων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο για τα 
αποτελζςματα τθσ ςτρατθγικισ τθσ δομισ και των επακόλουκων δράςεων. 

 Η ενδυνάμωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ πολιτϊν , επιχειριςεων και λοιπϊν φορζων. 

 Η ενκάρρυνςθ του ουςιαςτικοφ διαλόγου αποκακιςτϊντασ ζνα μόνιμο κανάλι επικοινωνίασ 
μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων. 

Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον του 15% του πλθκυςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ, κατά τθ λιξθ του ζργου. Φυςικά θ υποδομι που κα αναπτυχκεί κα μπορεί να 
εξυπθρετιςει περιςςότερουσ πολίτεσ, αλλά αυτό κα εξαρτθκεί από το βακμό αποδοχισ του ζργου 
από τον πλθκυςμό. 

Οι βαςικοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν κατά τθ λιξθ του ζργου είναι : 

 Στόχοσ 1: Η αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Στόχοσ 2. Η εγκακίδρυςθ μόνιμου καναλιοφ επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων. 
 

4. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η απρόςκοπτθ και αςφαλισ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν τθσ δομισ αποτελεί απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν άμεςθ 
εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων φορζων, πολιτϊν κι επιχειριςεων. Το προςφερόμενο 
ςφςτθμα κα πρζπει να καλφπτει τισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ όλων των διαδικαςιϊν για ολόκλθρο 
τον κφκλο ηωισ τουσ. Ειδικότερα, ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ περιλαμβάνονται: 

 Υποςφςτθμα εςωτερικϊν διαδικαςιϊν. Το Υποςφςτθμα εςωτερικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί 
το μζςο για τθν αμφίδρομθ και διαδραςτικι επικοινωνία με τουσ χριςτεσ του ΡΣ. Συνεργάηεται με 
τα υπόλοιπα υποςυςτιματα και υλοποιεί τον πυρινα των εφαρμογϊν του ζργου, παρζχοντασ ζνα 
ςφνολο εργαλείων που υποςτθρίηουν ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ χριςθσ (use cases) και 
ολοκλθρϊνονται ςε μία κοινι πλατφόρμα. Το Υποςφςτθμα αποτελείται από τισ παρακάτω 
εφαρμογζσ οι οποίεσ υπακοφν ςε κανόνεσ ευχρθςτίασ, αιςκθτικισ, αξιοπιςτίασ, αςφάλειασ κλπ, 
όπωσ αυτοί προκφπτουν και από τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν (user requirements) και αποτελοφν 
ζνα ενιαίο περιβάλλον διάδραςθσ με τον πολίτθ : 

 Μθτρϊο ωφελοφμενων 

 Μθτρϊο δωρθτϊν 

 Μθτρϊο χορθγϊν 

 Μθτρϊο προμθκευτϊν 

 Διαχείριςθ δωρεϊν 

 Διαχείριςθ χορθγιϊν 

 Διαχείριςθ δράςεων παρζμβαςθσ 

 Σφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ Διανομισ – Διάκεςθσ προϊόντων, υπθρεςιϊν, πόρων 

 Σφςτθμα εντοπιςμοφ, καταγραφισ, παρζμβαςθσ ωφελοφμενων 

 Εφαρμογι προμθκειϊν 

 Εφαρμογι αποκικθσ 

 Εφαρμογι διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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 Εφαρμογι διαχείριςθσ λειτουργικϊν δαπανϊν 

 Εφαρμογι διαςφνδεςθσ social media 

 Εφαρμογι διαςφνδεςθσ με άλλουσ φορείσ 

 Σφςτθμα αναφορϊν, διαγραμμάτων 

 Σφςτθμα καταγραφισ ιςτορικοφ ενεργειϊν 
Στθ ςυνζχεια περιγράφονται αναλυτικά το ςφνολο των υποςυςτθμάτων και επί μζρουσ εφαρμογϊν 

που κα αναπτυχκοφν για τθν αποτελεςματικι, αξιόπιςτθ, απρόςκοπτθ, αςφαλι και διαφανι 

υλοποίθςθ των παραπάνω: 

 Μθτρϊο ωφελοφμενων. Το μθτρϊο ωφελοφμενων αναφζρεται ςτθν αναλυτικι καταγραφι των 
ςτοιχείων των πολιτϊν που κα επωφελοφνται των δράςεων τθσ δομισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα 
διαχειρίηονται : 
o Φόρμα καταχϊρθςθσ βαςικϊν ςτοιχείων 
o Λίςτα καταγραφισ και καταχϊρθςθσ αναγκϊν ωφελοφμενου 
o Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
o Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
o Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
o Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Μθτρϊο δωρθτϊν. Το μθτρϊο δωρθτϊν αναφζρεται ςτθν αναλυτικι καταγραφι των ςτοιχείων 
των δωρθτϊν που κα επωφελοφνται των δράςεων τθσ δομισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα 
διαχειρίηονται : 
o Φόρμα καταχϊρθςθσ βαςικϊν ςτοιχείων 
o Φόρμα καταχϊρθςθσ επιπλζον ςτοιχείων 
o Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
o Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
o Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
o Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Μθτρϊο χορθγϊν. Το μθτρϊο χορθγϊν αναφζρεται ςτθν αναλυτικι καταγραφι των ςτοιχείων των 
χορθγϊν που κα επωφελοφνται των δράςεων τθσ δομισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
o Φόρμα καταχϊρθςθσ βαςικϊν ςτοιχείων 
o Φόρμα καταχϊρθςθσ επιπλζον ςτοιχείων 
o Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
o Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
o Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
o Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Μθτρϊο προμθκευτϊν. Το μθτρϊο προμθκευτϊν αναφζρεται ςτθν αναλυτικι καταγραφι των 
ςτοιχείων των προμθκευτϊν που κα επωφελοφνται των δράςεων τθσ δομισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία 
που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ βαςικϊν ςτοιχείων 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ επιπλζον ςτοιχείων 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ δωρεϊν. Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ διαχείριςθ δωρεϊν από τουσ δωρθτζσ και 
τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
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 Φόρμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων δωρεάσ 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ χορθγιϊν. Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ διαχείριςθ χορθγιϊν από τουσ χορθγοφσ 
και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων χορθγίασ 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ προμθκειϊν. Η Διαχείριςθ Ρρομθκειϊν  παρζχει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα 
προετοιμαςίασ, διενζργειασ, διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ όλων των ςταδίων υλοποίθςθσ, από 
τθ φάςθ τθσ δζςμευςθσ μζχρι τθν οριςτικι διεκπεραίωςθ με τθν καταχϊρθςθ των Συμβάςεων και 
των ςχετικϊν παραςτατικϊν. Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ είναι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ, 
παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των προμθκειϊν τθσ Δομισ, παράλλθλα με τθ λογιςτικι και 
υπθρεςιακι διαδικαςία υλοποίθςισ τουσ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων προμικειασ 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ δράςεων παρζμβαςθσ. Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ διαχείριςθ προμθκειϊν 
από τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων δράςθσ 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Δθμιουργία διαςυνδζςεων με άλλεσ οντότθτεσ 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Σφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ Διανομισ – Διάκεςθσ προϊόντων, υπθρεςιϊν, πόρων. Το ςφςτθμα 
επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ διανομισ και διάκεςθσ προιόντων-υπθρεςιϊν και 
πόρων. 

 

 Σφςτθμα εντοπιςμοφ, καταγραφισ, παρζμβαςθσ ωφελοφμενων. Το ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ διανομισ και διάκεςθσ προιόντων-υπθρεςιϊν και πόρων. 

 

 Εφαρμογι αποκικθσ. Η εφαρμογι αποκικθσ προςφζρει τισ βαςικότερεσ από τισ διαδικαςίεσ που 
απαιτεί θ Διαχείριςθ Αποκθκϊν. Τθρεί μθτρϊο ειδϊν , διαχειρίηεται τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, 
καταχωροφνται οι βαςικζσ κινιςεισ αποκικθσ (Αγορζσ, Ειςαγωγζσ, Εξαγωγζσ, Απογραφζσ 
Ενδοδιακινιςεισ  κ.λ.π.). 

 

 Εφαρμογι διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Η εφαρμογι διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
είναι ζνα πλιρεσ ςφςτθμα το οποίο κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του αρμόδιου Τμιματοσ. 
Είναι εφικτι θ καταγραφι του προφίλ του ςτελζχουσ με ςτοιχεία όπωσ: Ρροςωπικά ςτοιχεία, 
βιογραφικό – εργαςιακι εμπειρία, ςτοιχεία επικοινωνίασ , ειδικζσ ικανότθτεσ. Ζχει τθν 
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δυνατότθτασ  τιρθςθσ των Οργανογραμμάτων – Θζςεων, των εκπαιδεφςεων, των Αξιολογιςεων, 
των αμοιβϊν – παροχϊν, των αδειϊν. Οι παραπάνω λειτουργίεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, 
παρζχοντασ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ χριςιμων αναφορϊν για τθ διαχείριςθ του Ανκρϊπινου. 
Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ βαςικϊν ςτοιχείων 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Εφαρμογι διαχείριςθσ λειτουργικϊν δαπανϊν. Η "Εφαρμογι Διαχείριςθ Δαπανϊν", αφορά 
ςτθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των Δαπανϊν των υπθρεςιϊν ενόσ Φορζα, τόςο ωσ προσ το 
τυπικό κομμάτι τθσ διεκπεραίωςθσ (αίτθςθ, εγκρίςεισ, αποφάςεισ ςυμβουλίων, χρθματοδότθςθ, 
υλοποίθςθ, αποπλθρωμι κλπ), όςο και ωσ προσ το ουςιαςτικό που είναι ο ζλεγχοσ διακεςίμων 
Ρροχπολογιςμοφ, πικανζσ υπερβάςεισ, τιρθςθ θλεκτρονικϊν καρτελϊν κατά οργανικι μονάδα, 
είδοσ, κατθγορία δαπάνθσ, κτλ. Ραράλλθλα ζχει τθ δυνατότθτα να λειτουργεί επικουρικά ςτθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ, χωρίσ να ανατρζψει διαδικαςίεσ και ροζσ, απλά να βελτιϊςει και 
επιταχφνει αυτζσ, προςφζροντασ ταυτόχρονα απεριόριςτθ δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ, ςε κάκε 
επίπεδο, για τα τεκταινόμενα. Ελάχιςτα ςτοιχεία που κα διαχειρίηονται : 
 Φόρμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων 
 Δθμιουργία / επεξεργαςία / διαγραφι 
 Λίςτα αναηιτθςθσ με φίλτρα 
 Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ 
 

 Εφαρμογι διαςφνδεςθσ social media. Η εφαρμογι διαςφνδεςθσ social media αποτελεί τθν 
ιδανικι λφςθ για όςουσ διατθροφν πολλαπλά social media accounts και κζλουν να τα 
διαχειρίηονται από μία και μόνο πλατφόρμα. Η πρωτοποριακι πλατφόρμα  ςασ επιτρζπει να 
δθμιουργείτε δθμοςιεφςεισ, να τισ ςυηθτάτε και να τισ επεξεργάηεςτε -ακόμθ και αν ζχετε μια 
μεγάλθ ομάδα διαχείριςθσ- και τελικά να προγραμματίηετε τα posts ςασ ςτθν θμερομθνία που 
κζλετε. Γριγορα, εφκολα, χωρίσ κόπο και ανταλλαγι δεκάδων emails 

. 

 Εφαρμογι διαςφνδεςθσ με άλλουσ φορείσ. Θα πρζπει να είναι διακζςιμεσ οι κατάλλθλεσ 
διεπαφζσ (APIs) για διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα. Για να είναι δυνατι θ διαςφνδεςθ με άλλα 
ςυςτιματα κα πρζπει να αξιοποιθκοφν τεχνολογίεσ που ακολουκοφν διεκνι και ανοιχτά πρότυπα 
όπωσ XML και web services (UDDI, SOAP, WSDL). Επίςθσ είναι αναγκαίο να λθφκεί υπόψθ το 
«Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα 
Διαλειτουργικότθτασ» (www.e-gif.gov.gr). 

 

 Σφςτθμα αναφορϊν, διαγραμμάτων. Το υπό προμικεια ςφςτθμα κα διακζτει γεννιτρια 
αναφορϊν και διαγραμμάτων για όλουσ τουσ διακζςιμουσ πίνακεσ δεδομζνων. 
 
Το προτεινόμενο λογιςμικό κα πρζπει: 

- Να εγκαταςτακεί κεντρικά, ςε υπολογιςτικό και δικτυακό εξοπλιςμό που κα 

διακζςει θ Ανακζτουςα Αρχι ι εναλλακτικά να αξιοποιθκοφν υπθρεςίεσ ςφννεφου που κα 

διατεκοφν από τον Ανάδοχο. 

- Να παρζχει ςτον χριςτθ ζνα απλό και φιλικό περιβάλλον εργαςίασ. 

- Να υιοκετεί τθν αρχι του «Σχεδιάηοντασ για όλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ 
προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ 
κανόνεσ, τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Accessibility 
Guidelines (WAI/WCAG). 
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5. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου ανζρχεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ. Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα 
παρουςιάηει τθ χρονικι διάρκεια και αλλθλουχία των φάςεων οργάνωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 
ζργου: 

Φάςθ Διάρκεια Τίτλοσ Φάςθσ Ρροαπαιτοφμενα ζναρξθσ 

φάςθσ Φ1 0,5 μινασ Ανάλυςθ απαιτιςεων - Μελζτθ 

Εφαρμογισ 

Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ 

Φ2 2,0 μινεσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και 

παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ 

Μελζτθσ Εφαρμογισ (λιξθ 

Φάςθσ 1) 

Φ3 1,5 μινασ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & 

διαχειριςτϊν και Ριλοτικι 

λειτουργία  

Ζναρξθ με τθ λιξθ τθσ 

Φάςθσ 2 

  

Τα παραδοτζα παρουςιάηονται ςε επόμενθ παράγραφο.  

Α/Α Φάςθσ 1 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0 Μινασ Λιξθσ 

 

0,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Ανάλυςθ απαιτιςεων – Μελζτθ Εφαρμογισ 

Στόχοι τθσ Φάςθσ 1 : 

1. Επικαιροποίθςθ τθσ Υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον Φορζα ςε επίπεδο εφαρμογϊν και 
υποδομϊν. 

2. Επικαιροποίθςθ του ζργου, των παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ 

3. Ρλάνο εργαςιϊν και ομάδεσ εργαςίασ 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

O Ανάδοχοσ κα ςυντάξει τθ Μελζτθ Εφαρμογισ του ζργου, ςτθν οποία κα εξειδικεφονται 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Οριςτικοποιθμζνθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου που κα ακολουκιςει ο 
Ανάδοχοσ, ςε τεχνικό και διοικθτικό επίπεδο. 

 Ρεριβάλλον του ζργου : 

 Ρροςαρμογι του ςυςτιματοσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φορζα 

 Μελζτθ διαλειτουργικότθτασ  
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 Ρρογραμματιςμόσ υλοποίθςθσ 

 Η ανάλυςθ και ο πλιρθσ ςχεδιαςμόσ και θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

 Η μεκοδολογία και τα αρχικά ςενάρια ελζγχου αποδοχισ και ο κακοριςμόσ και θ 
μζκοδοσ καταγραφισ δεικτϊν απόδοςθσ τθσ εφαρμογισ 

 Η μεκοδολογία και το πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν αφοφ εξετάςει το 
επίπεδο τουσ και το προςαρμόςει ανάλογα 

 Καταγραφι των πικανϊν κινδφνων του ζργου κακϊσ και θ υποβολι ςχεδίου 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. 

Η Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραδοκεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
(Ε.Ρ.Ρ) και κα εγκρικεί από αυτι, ϊςτε να αποτελζςει τον αναλυτικό οδθγό υλοποίθςθσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

Ραραδοτζα: 

 Ρ1.1: Μελζτθ εφαρμογισ 

 

Α/Α Φάςθσ 2 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0,5 Μινασ Λιξθσ 

 

2,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 2 αποτελεί θ ανάπτυξθ, ο ζλεγχοσ και θ ολοκλιρωςθ όλων των επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ςε μία πλατφόρμα. 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα ςενάρια λειτουργίασ, τισ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τισ 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ που περιγράφονται ακολοφκωσ.  

Θα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των υποςυςτθμάτων και τθν 
προετοιμαςία του φορζα για τθν υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ (κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, κωδικοί 
πρόςβαςθσ χρθςτϊν, κλπ.).  

Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του ζργου, τθν καλφτερθ δόμθςθ του παραγόμενου λογιςμικοφ, 
αλλά και λόγω τθσ ανάγκθσ φυςικοφ διαχωριςμοφ κάποιων λειτουργιϊν, για λόγουσ αςφαλείασ 
και απόδοςθσ, ζχει επιλεχκεί θ οδόσ τθσ διάςπαςθσ του ΡΣ ςε διάφορα υποςυςτιματα, τα οποία 
αναλφκθκαν διεξοδικά προθγουμζνωσ. 

Ρζραν αυτϊν, γενικζσ αρχζσ για τθν ανάπτυξθ τουσ είναι οι εξισ: 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του μζςω τυπικϊν 
τεχνολογιϊν διαδικτφου, και ωσ προσ τθ διεπαφι του με τον απλό χριςτθ, αλλά και ωσ προσ τθ 
διεπαφι του με το διαχειριςτι αυτοφ, 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να βαςίηεται ςε ανοιχτι αρχιτεκτονικι, αφινοντασ χϊρο για 
επζκταςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και εφκολθ μεταβολι του ϊςτε να καλφψει μελλοντικζσ 
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λειτουργικζσ ανάγκεσ, 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να αφινει ανοικτοφσ δρόμουσ για τθν εκμετάλλευςι του 
από τα υπόλοιπα υποςυςτιματα ι μελλοντικζσ εφαρμογζσ, μζςω τυποποιθμζνων και ευρζωσ 
αποδεκτϊν διεπαφϊν, 

 Το περιβάλλον κα πρζπει να είναι γραφικό και να εκμεταλλεφεται τα ςφγχρονα ςτοιχεία 
ελζγχου (controls) τα οποία είναι πλζον κατάλλθλα για τθν απεικόνιςθ των εκάςτοτε ςτοιχείων 
του (γραμμζσ εργαλείων, δενδροειδείσ απεικονίςεισ κλπ), 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει πολφ ιςχυρά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ τα 
οποία κα εκμεταλλεφονται κοινό ςφςτθμα αςφαλείασ με τα λοιπά υποςυςτιματα 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.2.1 Υποςφςτθμα Εςωτερικϊν Διαδικαςιϊν 

 

 

Α/Α Φάςθσ 3 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

2,5 Μινασ Λιξθσ 

 

4 

Τίτλοσ Φάςθσ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & διαχειριςτϊν και Ριλοτικι λειτουργία 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 3 είναι θ υλοποίθςθ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των 
χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ ςυγγραφι 
εγχειριδίων χριςθσ και κυρίωσ τθν ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό 
πυρινα ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι οποίοι και κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου 
τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Τζλοσ θ πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Οι εκπαιδεφςεισ για τουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο χϊρο που κα εξαςφαλίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο τελικόσ αρικμόσ των ατόμων που κα εκπαιδευτοφν κα κακοριςτεί κατά τθ φάςθ 1 «Μελζτθ 
Εφαρμογισ» του ζργου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το επίπεδο των 
χρθςτϊν που κα κλθκεί να το διαχειριςτεί. 

Στθ φάςθ αυτι κα κακοριςτεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, κα ςχεδιαςτεί, κα αναπτυχκεί και κα 
παραδοκεί το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτιςθσ ανά επίπεδο κατάρτιςθσ και κα 
υλοποιθκεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.     

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι τουσ από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. Η περίοδοσ 
αυτι ςυνεχοφσ καλισ λειτουργίασ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα. 

Ειδικότερα κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ κα ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 
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 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Επιπλζον, προβλιματα των δεδομζνων που ενδεχομζνωσ εμφανιςτοφν κατά τθν πιλοτικι 
λειτουργία, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυςτιματοσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ και τθν αποδοχι των 
αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), κα γίνει και 
θ παραλαβι του ζργου. 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.3.1 Μεκοδολογία και Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ   

 Ρ.3.2 Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Ρ.3.3 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρεριόδου Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Η ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ (δωρεάν ςυντιρθςθσ) είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. 

Στόχοσ των υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ μζςω τθσ άμεςθσ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ βλαβϊν / προβλθμάτων 
και τθσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ αυτϊν. Συγκεκριμζνα το πλαίςιο Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του Συςτιματοσ (bug fixing). 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ Εφαρμογϊν (releases & 
new versions). 

 Τθλεφωνικι υποςτιριξθ και πρόςβαςθ ςτο Κζντρο Αναφοράσ Βλαβϊν (Help – Desk). Το 
Help Desk του αναδόχου κα πρζπει να είναι διακζςιμο κακ’ όλθ τθν περίοδο ςυντιρθςθσ και κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, καταγράφοντασ τα αιτιματα των χρθςτϊν, δρομολογϊντασ τα ςτα 
κατάλλθλα τμιματα τθσ εταιρίασ μασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και υποςτθρίηοντασ 
τθλεφωνικά και μζςω διαδικτφου τουσ χριςτεσ και διαχειριςτζσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 
 

7. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

Το ςφνολο των ειδϊν/υπθρεςιϊν κα παραδοκεί / προςφερκεί ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Για το ςκοπό του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί 
με τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα ςυςτακεί ζγκαιρα για τον ςκοπό 
αυτό από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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8. ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Ρροδιαγραφζσ και Απαιτιςεισ Λογιςμικοφ κι Εφαρμογϊν 

Υποςφςτθμα εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

-  Μθτρϊο ωφελοφμενων 

1.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

1.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

1.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

1.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

1.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

1.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

1.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

1.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

1.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι  ΝΑΙ 

1.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι αναγκϊν  ΝΑΙ 

1.3.3  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

1.3.4  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ  ΝΑΙ 

1.3.5  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

1.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

1.3.7  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

1.3.8  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

1.3.9  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

1.3.10  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

1.3.11  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Μθτρϊο δωρθτϊν 

2.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

2.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

2.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

2.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

2.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

2.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 
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2.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

2.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

2.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

2.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

2.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

2.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

2.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

2.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

2.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

2.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

2.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

2.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Μθτρϊο χορθγϊν 

3.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

3.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

3.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

3.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

3.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

3.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

3.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

3.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

3.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

3.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

3.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

3.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

3.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

3.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

3.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

3.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

3.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

3.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Μθτρϊο προμθκευτϊν 

4.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 
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4.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

4.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

4.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

4.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

4.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

4.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

4.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

4.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

4.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

4.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

4.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

4.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

4.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

4.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

4.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

4.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

4.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Διαχείριςθ δωρεϊν 

5.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

5.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

5.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

5.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

5.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

5.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

5.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

5.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

5.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

5.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

5.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

5.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

5.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

5.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 
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5.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

5.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

5.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

5.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Διαχείριςθ χορθγιϊν 

6.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

6.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

6.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

6.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

6.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

6.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

6.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

6.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

6.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

6.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

6.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

6.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

6.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

6.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

6.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

6.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

6.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

6.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Διαχείριςθ προμθκειϊν 

7.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

7.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

7.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

7.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

7.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

7.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

7.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

7.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  
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7.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

7.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

7.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

7.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

7.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

7.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

7.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

7.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

7.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

7.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Διαχείριςθ δράςεων παρζμβαςθσ 

8.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

8.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

8.2.1  Ρροβολι αναλυτικϊν ςτοιχείων δράςθσ  ΝΑΙ 

8.2.2  Δυνατότθτα προϊκθςθσ δράςθσ μζςω banner διαφόρων τφπων ΝΑΙ 

8.2.3  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

8.2.4  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

8.2.5  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

8.2.6  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

8.2.7  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

8.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

8.3.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

8.3.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

8.3.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

8.3.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

8.3.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

8.3.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

8.3.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

8.3.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

8.3.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

8.3.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Σφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ Διανομισ – Διάκεςθσ προϊόντων, υπθρεςιϊν, πόρων 

9.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 
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9.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

9.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

9.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

9.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

9.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

9.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

9.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

9.3.1  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία αυτοματοποιθμζνθσ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

9.3.2  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

9.3.3  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

9.3.4  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

9.3.5  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

9.3.6  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Σφςτθμα εντοπιςμοφ, καταγραφισ, παρζμβαςθσ ωφελοφμενων 

10.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

10.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

10.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 

10.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

10.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

10.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

10.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

10.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

10.3.1  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία αυτοματοποιθμζνθσ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

10.3.2  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

10.3.3  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

10.3.4  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

10.3.5  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

10.3.6  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Εφαρμογι αποκικθσ 

11.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

11.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

11.2.1  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχειϊν ςε μορφι πίνακα ΝΑΙ 
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11.2.2  Ρροβολι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων ΝΑΙ 

11.2.3  Αναηιτθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων με βάςθ διάφορα κριτιρια, π.χ. ανάγκεσ 

ωφελοφμενων, κατθγορία, φφλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικι κατάςταςθ, κτλ. 

ΝΑΙ 

11.2.4  Ομαδοποίθςθ/προβολι ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά δράςθ τθσ δομισ ΝΑΙ 

11.2.5  Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων των παραπάνω ςε διάφορεσ μορφζσ, π.χ. csv, excel, 

jpg, κλπ 

ΝΑΙ 

11.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

11.3.1  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία αυτοματοποιθμζνθσ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

11.3.2  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

11.3.3  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

11.3.4  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

11.3.5  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ διαςφνδεςθσ ΝΑΙ 

11.3.6  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

12.3.7  …  

-  Εφαρμογι διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

12.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

12.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

12.2.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

12.2.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

12.2.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

12.2.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

12.2.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 

12.2.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

12.2.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

12.2.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

12.2.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

12.2.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Εφαρμογι διαχείριςθσ λειτουργικϊν δαπανϊν 

13.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

13.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

13.2.1  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι ΝΑΙ 

13.2.2  Δθμιουργία/ επεξεργαςία/ διαγραφι παραμετροποιιςιμων πεδίων ΝΑΙ 

13.2.3  Αποςτολι email κατά τθ δθμιουργία καρτζλασ ΝΑΙ 

13.2.4  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ με διάφορα φίλτρα ΝΑΙ 

13.2.5  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά οντότθτα ΝΑΙ 
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13.2.6  Ρροβολι ςε πίνακα ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ανά ομάδα ι χαρακτθριςτικά οντότθτασ ΝΑΙ 

13.2.7  Εκτφπωςθ ςτοιχείων καρτζλασ ΝΑΙ 

13.2.8  Εκτφπωςθ (ςυγκεντρωτικϊν) αναφορϊν με τα ςτοιχεία οντότθτασ ΝΑΙ 

13.2.9  Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα ανακεωριςεων καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

13.2.10  Ρρόςβαςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν καρτζλασ οντότθτασ ΝΑΙ 

-  Εφαρμογι διαςφνδεςθσ social media 

14.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

14.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

  Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των οντοτιτων μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (social 

media) 

ΝΑΙ 

14.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

   Διαχείριςθ των κανόνων διαςφνδεςθσ κάκε προκακοριςμζνθσ οντότθτασ του ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

-  Εφαρμογι διαςφνδεςθσ με άλλουσ φορείσ 

15.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

15.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

  Ζλεγχοσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από το ΡΣ ΝΑΙ 

-  Σφςτθμα αναφορϊν, διαγραμμάτων 

16.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμογισ ΝΑΙ 

16.2 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το χριςτθ:  

16.2.1  Ρροβολι αναφορϊν και διαγραμμάτων επεξεργαςμζνων δεδομζνων ΝΑΙ 

16.2.2  Ρροβολι ςυγκεκριμζνων δεικτϊν και όρων εξζλιξθσ του ΡΣ ΝΑΙ 

16.3 Λειτουργίεσ υποςτιριξθσ για το διαχειριςτι :  

16.3.1  Διαχείριςθ αναφορϊν και διαγραμμάτων  ΝΑΙ 

Γενικζσ προδιαγραφζσ 

17.1 Πλα τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι ανοικτοφ κϊδικα ΝΑΙ 

17.2 Πλα τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να ακολουκοφν ανοικτά πρότυπα ΝΑΙ 

17.3 Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν 
αρχι του «Σχεδιάηοντασ για όλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ 
για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ 
προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

ΝΑΙ 

17.4 Το παρόν υποςφςτθμα να μπορεί να διαςυνδεκεί με τθ Δικτυακι Ρφλθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε 
ζνα ενιαίο περιβάλλον 

ΝΑΙ 

17.5 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα που κα χρειαςτοφν για να διαςφαλίςει τθ διαςφνδεςθ με το 
Διαδικτυακό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Εργαςιϊν 

ΝΑΙ 
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Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1 Ραράδοςθ, εγκατάςταςθ, κζςθ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του αναγκαίου λογιςμικοφ 

(υποςυςτιματα, εφαρμογζσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
ΝΑΙ 

2 Χρονικό διάςτθμα (ςε μινεσ) φάςθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ (υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ 

του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν του, κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ 

τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτά του).  

>= 1 Μινα 

3 Αρικμόσ ςτελεχϊν Αναδόχου για τθν επιτόπια παροχι υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο πιλοτικισ 

λειτουργίασ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

>= 3 

4 Ραράδοςθ του Ρλάνου Ριλοτικισ Λειτουργίασ ΝΑΙ 

5 Επίλυςθ προβλθμάτων και υποςτιριξθ χρθςτϊν ΝΑΙ 

6 Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ ΝΑΙ 

7 Διόρκωςθ και διαχείριςθ λακϊν ΝΑΙ 

8 Διενζργεια διεξοδικϊν ελζγχων κατά τθ φάςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ςε ςχζςθ με 

τα ακόλουκα: 

 

9 Χρθςιμοποιοφμενεσ κωδικοποιιςεισ ΝΑΙ 

10 Ραραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ λογιςμικοφ ΝΑΙ 

11 Εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

12 υκμίςεισ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

13 υκμίςεισ Βάςθσ Δεδομζνων ΝΑΙ 

14 Ολοκλιρωςθ λογιςμικοφ με τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ΝΑΙ 

15 Φυςικι ανταπόκριςθ ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

16 Διαςυνδζςεισ και ανταλλαγζσ δεδομζνων ΝΑΙ 

17 Οποιονδιποτε άλλων παραμζτρων που επθρεάηουν τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

18 Τελικζσ ρυκμίςεισ ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ του (fine tuning) ΝΑΙ 

19 Λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν και ολοκλιρωςι τουσ ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για ςυγκεκριμζνεσ 

παρεμβάςεισ ι διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Οι διορκωτικζσ κινιςεισ κα γίνουν μετά 

από ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Επιτροπι. 

ΝΑΙ 

20 Ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τον Ανάδοχο προσ τθν ΕΡΡΕ για τθν αποκατάςταςθ τθσ δυςλειτουργίασ ι 

βλάβθσ και για τον τρόπο που το πραγματοποίθςε. Η ΕΡΡΕ μετά από ζλεγχο κα πιςτοποιιςει τθν 

αποκατάςταςθ τθσ δυςλειτουργίασ. Ο χρόνοσ πιλοτικισ λειτουργίασ κα επιμθκυνκεί αντίςτοιχα για όςο 

χρόνο μεςολάβθςε από τθ διαπίςτωςθ τθσ βλάβθσ μζχρι τθν πιςτοποίθςθ τθσ αποκατάςταςισ τθσ 

ΝΑΙ 

21 Ραράδοςθ επικαιροποιθμζνθσ ζκδοςθσ για το ςφνολο τθσ τεχνικισ και λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ με 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου 
ΝΑΙ 
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Εκπαίδευςθ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1 Ραροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ανά ειδικότθτα εκπαί-

δευςθσ (Διαχειριςτζσ και Απλοί χριςτεσ) 

ΝΑΙ 

2 Εκπαίδευςθ ςτισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων – Βάςθ Δεδομζνων (Διαχειριςτζσ – 

Μία (1) ομάδα με τρία (3) άτομα κατ’ελάχιςτο) 

ΝΑΙ 

3 Ϊρεσ κατάρτιςθσ ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κφκλο – εκπαίδευςθσ ςτισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και 
διαχείριςθ ςυςτθμάτων 

≥ 10 ϊρεσ 

4 Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ (Απλοί Χριςτεσ -  μία (1) ομάδα με πζντε (5) 

άτομα) 

ΝΑΙ 

5 Ϊρεσ κατάρτιςθσ ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κφκλο – εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν που 
κα αναπτυχκοφν 

≥ 10 ϊρεσ 

6 Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα λεγόμενα τθσ παραγράφου 

Τεχνικζσ Απαιτιςεισ και 3
θ
 Φάςθ Ζργου  

ΝΑΙ 

7 Αναλυτικι περιγραφι προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το γνωςτικό υπόβακρο των 

ςυμμετεχόντων 

ΝΑΙ 

8 Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παράδοςθ  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εγχειριδίων 

κατάρτιςθσ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

ΝΑΙ 

Τεχνικά Εγχειρίδια – Υλικό Τεκμθρίωςθσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1 
Ρροςφορά μιασ πλιρουσ ςειράσ τεχνικϊν εγχειριδίων και του αναγκαίου υλικοφ τεκμθρίωςθσ για τον 

εξοπλιςμό και το λογιςμικό του ςυςτιματοσ 
ΝΑΙ 

2 
Ρροςφορά δεφτερθσ πλιρουσ ςειράσ τεχνικϊν εγχειριδίων ςε θλεκτρονικι μορφι (υποχρεωτικά CD) 

τεκμθρίωςθσ για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό του ςυςτιματοσ 
ΝΑΙ 

3 οι Οκονϊν ΝΑΙ 

4 Αναφορζσ και Επεξεργαςίεσ ΝΑΙ 

5 Οδθγό του Χριςτθ ΝΑΙ 

6 Μθνφματα ΝΑΙ 

7 Λεξικό Δεδομζνων ΝΑΙ 

8 Απαιτιςεισ αναφορικά με το περιβάλλον λειτουργίασ και τισ απαιτιςεισ αποκικευςθσ ΝΑΙ 

9 Ραραδοτζα προϊόντα / πθγαίοσ κϊδικασ των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ΝΑΙ 

10 Βιματα εγκατάςταςθσ / μετάπτωςθσ ΝΑΙ 

11 Ρροςαρμογι και ςυνζχεια εργαςιϊν ΝΑΙ 

12 Ζλεγχοι διαφορετικϊν βθμάτων βάςει των ςεναρίων ελζγχου ςυςτιματοσ ΝΑΙ 

13 Αποτελζςματα Δοκιμϊν ΝΑΙ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ  
 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 
ΕΥΩ 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 02 / 2018   

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(Σε  περίπτωςθ που  θ  οικονομικι  προςφορά  υπερβαίνει  θ  μία  ςελίδα  ο  υποψιφιοσ  ανάδοχοσ  κα  

υπογράψει  και  κα  ςφραγίςει  όλεσ  τισ  ςελίδεσ  τθσ  παροφςθσ) 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ 
Ημερομθνία: 
Επωνυμία: 
Ιδιότθτα: 
Διεφκυνςθ: 
Τθλ., FAX, Email: 
 
ΡΟΣ: 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Tαχ. Δ/νςθ: Λ. Καλυβίων 2 
Τ.Κ.: 35 132, Λαμία 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
Ρου αφορά το ζργο: « », ςφμφωνα με τθ αρικ. ………………………… διακιρυξθ του ΡΤΑ-ΡΣΕ. 
Σφμφωνα με τθν παραπάνω διακιρυξι ςασ ςασ υποβάλλουμε τθν προςφορά μασ με τουσ 
κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ. 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Αξία χωρίσ ΦΡΑ ςε Ευρϊ 
(ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ 

 

 
Συνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ...................................................... 
Συνολικι τιμι με Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ........................................................... 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 
Ο προςφζρων 

(Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ) (Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα 
ςτθν εταιρεία) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ  - ΤΕΥΔ  

 

 ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λεωφ. Καλυβίων 2/ Λαμία / 35132 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Γ. Γουργιϊτθσ 
- Τθλζφωνο: 2231354719 
- Ηλ. ταχυδρομείο: pta-ster@otenet.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.pta.stereahellas.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  
 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ» 
Τα είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 
48000000-8, 72261000-2 
 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *……+ 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  OXI 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  
  Η αρ. πρωτ.:       ………../… -….. -2018 διακιρυξθ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

                                                           
1Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο 
αυτϊν 

http://www.pste.gov.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[] 

[] 

[] 

[] 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ4; 

* + Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

β) *……+ 

 

γ) *……+ 

                                                           
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι 

το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 





 
 71 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

[] 

[] 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [] 

Τθλζφωνο: [] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ5  

Στιριξθ Φορζασ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

 

                                                           
5  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

[...] 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτθ10· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ12· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου14 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
7 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
8 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
10 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε 
τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
11 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
12 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που 
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
13 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
14 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
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εξακολουκεί να ιςχφει;   

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά) 
ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)18; 

* + Ναι * + Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν19: *……+ 

                                                           
15

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
19 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα 
και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ 
; 

*+ Ναι * + Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

 

-*+ Ναι *+ Πχι  

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 

  

-*+ Ναι *+ Πχι  

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

                                                           
20 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
21 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 22 

*……+*……+*……+ 

                                                           
22

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 
μζτρα που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 
τισ ακόλουκεσ  

καταςτάςεισ24 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 

* + Ναι  * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

 

-[.......................] 

 

                                                           
23 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
24  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ 
ΕΕ 2016/7). 
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ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ  τισ περιςτάςεισ25  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 
φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 
μζτρα που λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 
φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 
μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

                                                           
25 Άρκρο 73 παρ. 5. 
26 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 
φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 
μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

                                                           
28 Ρρβλ άρκρο 48. 
29  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

  

  





 
 82 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 
ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ30 του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων):  

[……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται 
και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο 
οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

                                                           
30 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν 
να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ : 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ31, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 
τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ32: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 
ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  

[] 

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ33, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

[] 

 

 

[] 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α) 

 

 

β) 

 

 

 

                                                           
31 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα 
τρία ζτθ. 
32 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
33 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 
φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

- - 

- - 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονται34, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν35. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                           
34 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
35 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για 
τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ................................................................................. 
Ημερομθνία ζκδοςθσ................... Κατάςτθμα............................................. Ευρϊ 
 
Ρροσ το: 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 
Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Καλυβίων 2 
Τ.Κ.: 35 132, Λαμία 

 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αρικμ. ................., για .......................Ευρϊ. 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ 
μζχρι του ποςοφ των ………........................... Ευρϊ υπζρ τθσ Εταιρείασ ................................ 
Δ/νςθ 
................ ΑΦΜ .............. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογράψει με το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ  Στερεάσ Ελλάδασ, για τθν 
………………………………………………………., ςφμφωνα με τθν ……………………… προκιρυξι ςασ και το 
οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …..…………ΕΥΩ αυτισ. 

 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ι- 
ςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 
Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ 
ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................................................ (τουλάχιςτον δφο μινεσ πζραν 
του ςυμβατικοφ χρόνου) 

 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ε  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ» 

 

Στθ Λαμία και ςτθν ζδρα του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ  (Λεωφ. 
Καλυβίων, αρικμόσ 2), ςιμερα τθν    ..../2018, θμζρα , οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 
 
 

αφενόσ (1) το «Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ  Στερεάσ Ελλάδασ», ωσ Ανακζτουςα Αρχι, 
που εδρεφει ςτθν Λαμία Φκιϊτιδασ επί τθσ Λ.Καλυβίων 2 - Τ.Κ.35132, με Α.Φ.Μ.090200946 & 

Δ.Ο.Υ. Λαμίασ, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Ρρόεδρο και Ρεριφερειάρχθ Στερεάσ Ελλάδασ  
κ. Κωνςταντίνο Ρ. Μπακογιάννθ, 

 
Και 

 
αφετζρου (2) θ εταιρεία ....................................................................., ωσ «Ανάδοχοσ», με 

ζδρα ………………….. Α.Φ.Μ. ………………. Δ.Ο.Υ. …………………… Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ 
………………………, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον…………………………………..του ………………….. 
κάτοικο ………………… , κάτοχο του υπ. Αρικ. ……………….Δελτίου Ταυτότθτασ,  
 

αφοφ ζλαβαν υπόψθ: 

 

1) Τισ διατάξεισ του ν.2218/1994 «Σφςταςθ, Σκοπόσ και Αρμοδιότθτεσ του Ρεριφερειακοφ 

Ταμείου Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ 90/Α’/13.06.1994), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,   

2) Τθν ΥΑ 2141/22-1-1998 (ΦΕΚ 74 Β/4-2-1998) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ και 

Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 

40608/19-10-2001 (ΦΕΚ 1428 Β/22-10-2001) και ιςχφει, 

3) Τθν ΥΑ 4683/9-02-1998 (ΦΕΚ 140/13-2-1998) «Κανονιςμόσ Ρροςωπικοφ των Ρεριφερειακϊν 

Ταμείων Ανάπτυξθσ, και ειδικότερα το άρκρο 2.2 (ενότθτεσ των υπθρεςιϊν του Ταμείου) και 

το άρκρο 6 (Αρμοδιότθτεσ τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ και Υλοποίθςθσ 

Ρρογραμμάτων),  

4) Το Ν.2690/1999 περί Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Φ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9-3-1999) όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

5) Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.2946/2001, με το οποίο προςετζκθ ςτουσ ςκοποφσ του 

Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ θ παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ 

εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, τεχνοοικονομικϊν, οργανωτικϊν μελετϊν, κακϊσ και θ επίβλεψθ 

και υλοποίθςθ προγραμμάτων που ανακζτουν ςτο Ταμείο τα Υπουργεία, οι Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ 

βακμοφ και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., 

6) Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
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αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ 

τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

7) Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

8) Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Αϋ/13-7-2010) “Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 

του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

10) Τισ διατάξεισ του Ν.4071/2012 “υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 

αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθσ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Αϋ/11-4-2012). 

11) Τθν υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Βϋ/20-12-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για τθ 

«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομικϊν – Εκνικισ Άμυνασ – Εςωτερικϊν 

– Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν και Δικτφων – Υγείασ – Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του 

Ρολίτθ – Ναυτιλίασ και Αιγαίου όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

12) Τουσ Ν.4152/2013 Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των ν.4064/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-

5-2013). 

13) Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

14) To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

15) Τισ διατάξεισ του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ιδίωσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 

14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016). 

16) Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 Aϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποπιθκεί και ιςχφει. 

17) Το Ρροεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ». 

18) Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 5058/ΕΥΘΥ 138/13 (ΦΕΚ 292 Β’) με τίτλο «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ 

αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Βϋ/27.3.2008) υπουργικισ απόφαςθσ 





 
 91 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει». 

19) Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 134453/15 (ΦΕΚ 2857 Β’) με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 

δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ 

τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Βϋ)». 

20) Τθν αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’)/ Απόφαςθ Υφυπουργοφ  με τίτλο 

«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ  αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 

υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 

ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία 

ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» 

21) Τθν αρ.  4150/10.11.2016 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 

κοινωνικισ ζνταξθσ – ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020».  

22) Η αρ. 125358/28.11.2017(ΑΔΑ:ΨΟΓΟ4653Ο7-88Ε)/ Υπουργείο Οικονομίασ  & Ανάπτυξθσ/ 

Απόφαςθ Ζνταξθσ  ζργου  ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

23) Τθν αρ.  03/2017 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ  

περί αποδοχισ των όρων τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ κακϊσ και των ςυνθμμζνων ςε αυτι 

εγγράφων, που αφοροφν ςτθν Ρράξθ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ-

ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973  του ΕΡ «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020». 

24) Τθν αρ.  04/2017 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 

Στερεάσ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ τθσ Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα κακϊσ και των 

ςυνθμμζνων ςε αυτι εγγράφων, που αφοροφν ςτθν Ρράξθ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 

κοινωνικισ ζνταξθσ-ΓΕΦΥΑ» με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ 

«Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και εξουςιοδότθςθσ του Ρροζδρου. 

25) Τθν αρ. 215532/29.12.2016 απόφαςθ τθσ Ρ.Σ.Ε. περί ανακατανομισ πιςτϊςεων ςτο 

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2016, ςτθν ΣΑΕΡ 0561 και ςτθ ΣΑΝΑ 0118. 

26) Τθν αρ.456/16-2-2018 απόφαςθ που Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ Στερεάσ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ 

πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ για τθν προμικεια “INTRANET ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ” και ζγκριςθσ των τευχϊν μελζτθσ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διακιρυξθσ 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ-

ΓΕΦΥΑ» με κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ςφμφωνα με τθν 

Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα ωσ αυτι ζχει εγκρικεί με τθν αρ. 04/2017 Απόφαςθ 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. 

27) Τθν υπ’ αρικ...................  (ΑΔΑ : ................ ) απόφαςθ του Ρροζδρου ΔΣ του Ρεριφερειακοφ 

Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ  Ελλάδασ για τθν προκιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 35.000,00 € με Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια “INTRANET 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΑ”. 

28) Τθν αρικμ. ……../…..-…-2018 απόφαςθ του Ρροζδρου ΔΣ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου 

Ανάπτυξθσ Στερεάσ  Ελλάδασ, με τθν οποία εγκρίκθκε το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ. 
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ςυμφϊνθςαν, ςυναποδζχτθκαν & ςυνυπζγραψαν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τα ακόλουκα άρκρα: 

 

ΑΘΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η ανακζτουςα αρχι ανακζτει ςτον ανάδοχο τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε 
παραγωγικι λειτουργία ενόσ Intranet υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ 
του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτθν υπ’ 
αρικ.02/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ 
Ρρογραμματων του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 2 - ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ & ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθν παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι 
λειτουργία του Intranet υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ εντόσ ςυνολικοφ χρόνου τεςςάρων (4) μθνϊν 
από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ. 

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρουςιάηει τθ χρονικι διάρκεια και αλλθλουχία των φάςεων 
οργάνωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου: 

Φάςθ Διάρκεια Τίτλοσ Φάςθσ Ρροαπαιτοφμενα ζναρξθσ 

φάςθσ 

Φ1 0,5 μινασ Ανάλυςθ απαιτιςεων - Μελζτθ 

Εφαρμογισ 

Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ 

Φ2 2,0 μινεσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και 

παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ 

Μελζτθσ Εφαρμογισ (λιξθ 

Φάςθσ 1) 

Φ3 1,5 μινασ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & 

διαχειριςτϊν και Ριλοτικι 

λειτουργία  

Ζναρξθ με τθ λιξθ τθσ 

Φάςθσ 2 

  

Τα παραδοτζα παρουςιάηονται ςε επόμενθ παράγραφο.  

Α/Α Φάςθσ 1 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0 Μινασ Λιξθσ 

 

0,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Ανάλυςθ απαιτιςεων – Μελζτθ Εφαρμογισ 
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Στόχοι τθσ Φάςθσ 1 : 

1. Επικαιροποίθςθ τθσ Υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον Φορζα ςε επίπεδο εφαρμογϊν και 
υποδομϊν. 

2. Επικαιροποίθςθ του ζργου, των παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ 

3. Ρλάνο εργαςιϊν και ομάδεσ εργαςίασ 

Ρεριγραφι Φάςθσ : 

O Ανάδοχοσ κα ςυντάξει τθ Μελζτθ Εφαρμογισ του ζργου, ςτθν οποία κα εξειδικεφονται 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Οριςτικοποιθμζνθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου που κα ακολουκιςει ο 
Ανάδοχοσ, ςε τεχνικό και διοικθτικό επίπεδο. 

 Ρεριβάλλον του ζργου : 

 Ρροςαρμογι του ςυςτιματοσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φορζα 

 Μελζτθ διαλειτουργικότθτασ  

 Ρρογραμματιςμόσ υλοποίθςθσ 

 Η ανάλυςθ και ο πλιρθσ ςχεδιαςμόσ και θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

 Η μεκοδολογία και τα αρχικά ςενάρια ελζγχου αποδοχισ και ο κακοριςμόσ και θ 
μζκοδοσ καταγραφισ δεικτϊν απόδοςθσ τθσ εφαρμογισ 

 Η μεκοδολογία και το πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν αφοφ εξετάςει το 
επίπεδο τουσ και το προςαρμόςει ανάλογα 

 Καταγραφι των πικανϊν κινδφνων του ζργου κακϊσ και θ υποβολι ςχεδίου 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. 

Η Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραδοκεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
(Ε.Ρ.Ρ) και κα εγκρικεί από αυτι, ϊςτε να αποτελζςει τον αναλυτικό οδθγό υλοποίθςθσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

Ραραδοτζα: 

 Ρ1.1: Μελζτθ εφαρμογισ 

 

Α/Α Φάςθσ 2 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

0,5 Μινασ Λιξθσ 

 

2,5 

Τίτλοσ Φάςθσ Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 2 αποτελεί θ ανάπτυξθ, ο ζλεγχοσ και θ ολοκλιρωςθ όλων των επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ςε μία πλατφόρμα. 
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Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα ςενάρια λειτουργίασ, τισ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τισ 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ που περιγράφονται ακολοφκωσ.  

Θα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των υποςυςτθμάτων και τθν 
προετοιμαςία του φορζα για τθν υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ (κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, κωδικοί 
πρόςβαςθσ χρθςτϊν, κλπ.).  

Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του ζργου, τθν καλφτερθ δόμθςθ του παραγόμενου λογιςμικοφ, 
αλλά και λόγω τθσ ανάγκθσ φυςικοφ διαχωριςμοφ κάποιων λειτουργιϊν, για λόγουσ αςφαλείασ 
και απόδοςθσ, ζχει επιλεχκεί θ οδόσ τθσ διάςπαςθσ του ΡΣ ςε διάφορα υποςυςτιματα, τα οποία 
αναλφκθκαν διεξοδικά προθγουμζνωσ. 

Ρζραν αυτϊν, γενικζσ αρχζσ για τθν ανάπτυξθ τουσ είναι οι εξισ: 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του μζςω τυπικϊν 
τεχνολογιϊν διαδικτφου, και ωσ προσ τθ διεπαφι του με τον απλό χριςτθ, αλλά και ωσ προσ τθ 
διεπαφι του με το διαχειριςτι αυτοφ, 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να βαςίηεται ςε ανοιχτι αρχιτεκτονικι, αφινοντασ χϊρο για 
επζκταςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και εφκολθ μεταβολι του ϊςτε να καλφψει μελλοντικζσ 
λειτουργικζσ ανάγκεσ, 

 Το κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να αφινει ανοικτοφσ δρόμουσ για τθν εκμετάλλευςι του 
από τα υπόλοιπα υποςυςτιματα ι μελλοντικζσ εφαρμογζσ, μζςω τυποποιθμζνων και ευρζωσ 
αποδεκτϊν διεπαφϊν, 

 Το περιβάλλον κα πρζπει να είναι γραφικό και να εκμεταλλεφεται τα ςφγχρονα ςτοιχεία 
ελζγχου (controls) τα οποία είναι πλζον κατάλλθλα για τθν απεικόνιςθ των εκάςτοτε ςτοιχείων 
του (γραμμζσ εργαλείων, δενδροειδείσ απεικονίςεισ κλπ), 

 Κάκε υποςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει πολφ ιςχυρά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ τα 
οποία κα εκμεταλλεφονται κοινό ςφςτθμα αςφαλείασ με τα λοιπά υποςυςτιματα 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.2.1 Υποςφςτθμα Εςωτερικϊν Διαδικαςιϊν 

 

 

Α/Α Φάςθσ 3 

Μινασ Ζναρξθσ 

 

2,5 Μινασ Λιξθσ 

 

4 

Τίτλοσ Φάςθσ Εκπαίδευςθ χρθςτϊν & διαχειριςτϊν και Ριλοτικι λειτουργία 

Στόχοσ τθσ Φάςθσ 3 είναι θ υλοποίθςθ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των 
χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ ςυγγραφι 
εγχειριδίων χριςθσ και κυρίωσ τθν ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό 
πυρινα ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι οποίοι και κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου 
τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Τζλοσ θ πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ. 
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Ρεριγραφι Φάςθσ : 

Οι εκπαιδεφςεισ για τουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο χϊρο που κα εξαςφαλίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο τελικόσ αρικμόσ των ατόμων που κα εκπαιδευτοφν κα κακοριςτεί κατά τθ φάςθ 1 «Μελζτθ 
Εφαρμογισ» του ζργου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το επίπεδο των 
χρθςτϊν που κα κλθκεί να το διαχειριςτεί. 

Στθ φάςθ αυτι κα κακοριςτεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, κα ςχεδιαςτεί, κα αναπτυχκεί και κα 
παραδοκεί το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτιςθσ ανά επίπεδο κατάρτιςθσ και κα 
υλοποιθκεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.     

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι τουσ από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. Η περίοδοσ 
αυτι ςυνεχοφσ καλισ λειτουργίασ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα. 

Ειδικότερα κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ κα ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Επιπλζον, προβλιματα των δεδομζνων που ενδεχομζνωσ εμφανιςτοφν κατά τθν πιλοτικι 
λειτουργία, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυςτιματοσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ και τθν αποδοχι των 
αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), κα γίνει και 
θ παραλαβι του ζργου. 

Ραραδοτζα: 

 Ρ.3.1 Μεκοδολογία και Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ   

 Ρ.3.2 Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Ρ.3.3 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρεριόδου Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία του Intranet 
υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν ανακζτουςα αρχι και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν 
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ 
νωρίτερα. 

 

ΑΘΟ 3 - ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ορίηεται Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ (δωρεάν ςυντιρθςθσ) διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ από τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. 
Στόχοσ των υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ μζςω τθσ άμεςθσ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ βλαβϊν / προβλθμάτων 
και τθσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ αυτϊν.  
Συγκεκριμζνα το πλαίςιο Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του Συςτιματοσ (bug fixing). 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ Εφαρμογϊν (releases & new 

versions). 

 Τθλεφωνικι υποςτιριξθ και πρόςβαςθ ςτο Κζντρο Αναφοράσ Βλαβϊν (Help – Desk). Το Help 

Desk του αναδόχου κα πρζπει να είναι διακζςιμο κακ’ όλθ τθν περίοδο ςυντιρθςθσ και κατά 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, καταγράφοντασ τα αιτιματα των χρθςτϊν, δρομολογϊντασ τα 

ςτα κατάλλθλα τμιματα τθσ εταιρίασ μασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και 

υποςτθρίηοντασ τθλεφωνικά και μζςω διαδικτφου τουσ χριςτεσ και διαχειριςτζσ του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Γενικά, κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε 
βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

ΑΘΟ 4 - ΤΙΜΗ 

Η ςυνολικι τιμι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία 
του διαδικτυακοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ, που 
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αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςθσ, δεν κα μπορεί να ξεπεράςει το ποςό των ………….. € για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, πλζον του νομίμου ΦΡΑ 24% 
ποςοφ ...............€, ςφμφωνα και με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου, που κεωρείται 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

θτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ανωτζρου ποςοφ τθσ 
ςυνολικισ αμοιβισ. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, θ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (εδαφ. 7, παρ. 3 άρκρου 4 του Ν.4013/11 όπωσ ζχει 
αντικαταςτακεί με τθν παρ. 7 του άρκρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ 
υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου (άρκρο 7 τθσ υπουργ. αποφ.5143/14). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του κακϊσ και κάκε 
άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτθςθ 0,06 % επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).Η κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 7 τθσ υπουργ. 
αποφ.5143/14). 

δ) Φόροσ ειςοδιματοσ του άρκρου 64 του Ν.4172/2013 (4% επί τθσ κακαρισ αξίασ). 

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

 

ΑΘΟ 5 - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το 35% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ1, για το 50% μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ2 και το υπόλοιπο 15% 
μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Φ3 και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται από τισ πιςτϊςεισ τθσ Ρράξθσ «Δομι υποςτιριξθσ δράςεων 
κοινωνικισ ζνταξθσ - ΓΕΦΥΑ» » με κ.α: 2016ΕΡ05610024 και κωδικό ΟΡΣ 5001973 του ΕΡ 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020», εντόσ των νόμιμων προκεςμιϊν από τθν προςκόμιςθ των 
απαιτοφμενων για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από το άρκρο 200 παρ. 1-4 Ν. 
4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι είναι τα παρακάτω: 

ι. Τιμολόγιο προμικειασ/ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

ιι. Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ιιι. Ρρωτόκολλο ποιοτικισ παραλαβισ Η παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ. 
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iv. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

v. Φορολογικι ενθμερότθτα 

 

ΑΘΟ 6 - ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ 

H παραλαβι ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/16 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα ( οριςτικό- 
παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Ραραδοτζα που απορρίφκθκαν με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 
208 του ν.4412/16. 
Η παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν παράδοςι τουσ 
Αν θ παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του 
Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με 
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ 
τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι εκδίδεται δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ 
του ςτα βιβλία τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

ΑΘΟ 7 - ΑΡΟΙΨΗ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
παραδοτζων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
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παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Η επιςτροφι των παραδοτζων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν 
αρικ.……………………………......... εγγυθτικι επιςτολι τθσ ……………………….........………… αξίασ 
................................................................................... λεπτϊν (......................€) το φψοσ τθσ οποίασ 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον ΦΡΑ. 
Η εγγφθςθ κα επιςτραφεί μετά τθν πλιρθ εκπλιρωςθ όλων των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και καταπίπτει για ολόκλθρο το ποςό ι για μζροσ, υπζρ 
του ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ περί προμθκειϊν διατάξεισ. 
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 202 του Ν.4412/16:  

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ είδουσ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο,  

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ,  

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ,  

δ.εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ κατά 
τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 9 - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάδοχοσ εταιρεία, δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ 
και εγγυάται τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία ενόσ Intranet 
υποςτιριξθσ εργαςιϊν τθσ δομισ ΓΕΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ.02/2018 μελζτθ του Τμιματοσ 
Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων του Ρεριφερειακοφ Ταμείου 
Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.  

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα προμικεια των αγακϊν, 
ευκυνόμενοσ για κάκε υπαίτια κακυςτζρθςθ. 

 

ΑΘΟ 10 - ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

 

 

ΑΘΟ 11 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

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

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

 

ΑΘΟ 12- ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά είδθ ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το είδοσ δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, επιβάλλεται ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
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Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά 
τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

Η είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

 

ΑΘΟ 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με τθν παράδοςθ των υπό προμικεια αγακϊν και πάντωσ με τθν οριςτικι παράδοςθ αυτϊν, το 
Ρ.Τ.Α.-Ρ.Σ.Ε. αποκακίςταται ωσ αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ αυτϊν, δυνάμενο να προχωριςει ςε 
ακϊλυτθ περαιτζρω χριςθ αυτϊν ι παραχϊρθςι τουσ προσ τρίτουσ, του Αναδόχου αποξενωμζνου 
παντόσ δικαιϊματοσ ζπ’ αυτϊν. 

 

ΑΘΟ 14 - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Γεγονότα ανωτζρασ βίασ τα οποία προκαλοφν κακυςτζρθςθ ι αδυναμία εκτζλεςθσ εν όλο ι εν 
μζρει τθσ ςφμβαςθσ δεν ςυνιςτοφν ακζτθςθ εκ μζρουσ των ςυμβαλλομζνων των υποχρεϊςεϊν 
τουσ. Σε περίπτωςθ γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ το μζροσ που εμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του ειδοποιεί τον αντιςυμβαλλόμενο εντόσ θμζρασ και οφείλει να ηθτά 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ 
αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ του Αναδόχου να ανταποκρικεί λόγω ανωτζρασ βίασ, μπορεί το Ρ.Τ.Α.-
Ρ.Σ.Ε. να διακόψει τθ ςυνζχιςθ του ζργου.  

ΑΘΟ 15 - ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ορίςει άλλουσ προςτεκζντεσ τθσ επιλογισ του που κα τον 
υποκαταςτιςουν.  

ΑΘΟ 16 - ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ ςτθ προςφυγι των 
ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα Δικαςτιρια, ςε διαιτθςία, ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 
Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα 
Ελλθνικά Δικαςτιρια. Αρμόδια δικαςτιρια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςτθν 
περίπτωςθ αυτι ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Λαμίασ.  
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Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι δζχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του ζργου που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 
Η παράλειψθ από οιονδιποτε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ να αςκιςει κάποιο δικαίωμά του το 
οποίο απορρζει από τθ ςφμβαςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί παραίτθςθ από αυτό ι να επθρεάςει 
τθν ιςχφ τθσ. 

 

ΑΘΟ 17- ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται και από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ)». 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, αναγνϊςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία ( 3 ) όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα δφο κα κατατεκοφν ςτθν 
Δ/νςθ Οικονομικοφ & Δ.Ε. τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και ζνα κα λάβει ο ανάδοχοσ. 
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