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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (αρ. 1 / 2023)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου 

«Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών

του Επιμελητηρίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Προϋπολογισμός : εκατό είκοσι έξι χιλιάδες εκατό ογδόντα ευρώ (126.180,00), πλέον  ΦΠΑ, 24%.  

Διάρκεια της σύμβασης : Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Ιανουάριος 2023
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Επιμελητήριο Καστοριάς

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099221239

Ταχυδρομική διεύθυνση Μητροπόλεως 60

Πόλη Καστοριά

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ: 52100

Τηλέφωνο 2467026926

Φαξ 2467022442

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kastcham@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντίνα Τογκαρίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www. kastoriachamber.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι   ΝΠΔΔ και ανήκει στην κατηγορία των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΉΔΉΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΉΔΉΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www  .  kastoriachamber  .  gr    

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

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

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ή δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0419 α7  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2023  του Φορέα 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  1213/ 14.11.2022 ( ΑΔΑ  Ώ78469ΉΛΦ-
Ξ18) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 .

Ή  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης - Κωδικός ΣΑ ΕΠ 0051 αριθ. ενάριθ. έργου 2022EΠ00510028).

Ή σύμβαση  περιλαμβάνεται  στην  Πράξη  :  «Ανάπτυξη /  αναβάθμιση  πληροφοριακών συστημάτων και
ηλεκτρονικών  υποδομών  του  Επιμελητηρίου  Καστοριάς»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2226/10-06-
2022 ΑΔΑ ΨΒΘ57ΛΨ-Φ1Υ του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»   και έχει
λάβει κωδικό MIS 5062105. Ή παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου σε λογισμικό και
υλικό,  η  υποδοχή  και  εξυπηρέτηση  αιτημάτων  των  επιχειρήσεων  (one stop shop),  και  η  παροχή
εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. 

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία ενός δικτύου υπηρεσιών
υποστήριξης  και  πληροφόρησης  των  επιχειρήσεων.  Το  Επιμελητήριο  θα  παρέχει  το  μηχανισμό
διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, δίνοντας στα μέλη του
τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται
η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο  Internet που θα βρίσκεται στο  G-Cloud (web
hosting)  για  την  ασφάλειά  του  και  λειτουργικότητά  του.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού,  Διαδίκτυο  και  υποστήριξη  και  30000000-9  Μηχανήματα  γραφείου  και  υπολογιστές,
εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.  

Το Έργο δεν υποδιαιρέθηκε σε τμήματα γιατί το αντικείμενό του αποτελεί μια εξειδικευμένη σύνθεση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και  υπηρεσιών όπως αυτά προδιαγράφονται  στην παρούσα διακήρυξη
που πρέπει να προσφερθεί ως ενιαία λύση, την οποία πρέπει να επιλέξουν και προτείνουν οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι και να αξιολογηθούν επί αυτής, ώστε να είναι πλήρης η ευθύνη τους για την επιτυχή θέση σε
λειτουργία του Έργου.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.
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Ή παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα  τμήμα με τίτλο : «Ανάπτυξη / αναβάθμιση Πληροφοριακών
Συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Καστοριάς», εκτιμώμενης αξίας 126.180,00 €
πλέον ΦΠΑ 24%.

Ή εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης  ανέρχεται  στο ποσό 156.463,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 126.180,00,  ΦΠΑ: 30.283,20 €).

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 8 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

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

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

- το  ν.  4782/2021  (ΦΕΚ  Α'  36  της  9/3/2021)  "Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".

- το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 37 

- το  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 324-337

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

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

- το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

- το  Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- την  υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα  :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
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την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

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

- το  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- το ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  τα άρθρα 85 επ.

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

- το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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

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

- το   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- το   Π.Δ.  28/2015  (Α’  34)«Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία» 

- το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- το ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως
τα άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- το ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

- το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,

- το ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 7

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 7/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- την  με  αρ.πρωτ.  2226/10-06-2022   ΑΔΑ  ΨΒΘ57ΛΨ-Φ1Υ  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Δυτικής

Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και
ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ  5062105 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

- την υπ. αριθ. 9/14-10-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για την αποδοχή

των όρων ένταξης  της  Πράξης,  την  έγκριση  υλοποίησης  της  Πράξης  και την  έγκριση  των τεχνικών
προδιαγραφών του σχεδίου Διακήρυξης

- τo υπ’  αριθ.  4262 /  19.10.2022 έγγραφο της Διαχειριστικής  Αρχής όπου διατυπώνεται  η σύμφωνη

γνώμη της επί των όρων του σχεδίου Διακήρυξης

- την  υπ΄αριθ. 10 /04.11.2022 Απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου , με την οποία

εγκρίνεται η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17 : 00 : 00.  

Ή  διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  χρήση του Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΉΔΉΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΉΔΉΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 177187
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 : 

Α)  ΦΏΝΉ ΤΉΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Β)  ΕΦΉΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ

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

Ή Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
www  .  kastoriachamber  .  gr  . 

Έξοδα δημοσιεύσεων
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Ή δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 22/09.01.2023 Προκήρυξη της Σύμβασης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν  την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο  της
παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του
ΕΣΉΔΉΣ, η οποία είναι  προσβάσιμη  μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο
σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής.
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Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΉΜΔΉΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,
δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή
τους,  στο  μέτρο  που  τα  ανωτέρω  έγγραφα  είναι  καταχωρισμένα  σε  επίσημους  ιστότοπους  φορέων
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός
φορέας παραπέμπει  σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την
αναθέτουσα αρχή

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

2.1.5 Εγγυήσεις

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

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

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

Ή  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα εγγυήσεων μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VI

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.

2.Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ή αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από
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τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (2.523,60€).

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

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

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

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

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3.  Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ. 46  της  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή
δικαιολογητικών  από τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
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α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος  (ΕΕ  L 300  της  11.11.2008  σ.42),  και  τα εγκλήματα του άρθρου 187  του  Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ)και 24
(επικουρικές  διατάξεις  για  την  ποινική  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο άρθρο  14 αυτής,  και  τα  εγκλήματα των άρθρων 187Α και  187Β  του
Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτροπής  (ΕΕ  L141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.
Τα αποδεκτά ποσά οφειλών για τα οποία ο οικονομικός φορέας δεν θα αποκλειστεί από την διαδικασία είναι 
α) πεντακόσια (500) ευρώ σε ότι αφορά την καταβολή φόρων και β) πεντακόσια (500) ευρώ σε ότι αφορά 
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καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

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

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

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

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

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

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

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

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

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

απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από την ημερομηνία  έκδοσης πράξης που βεβαιώνει  το

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

2.2.3.6.Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,   μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.+

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να  αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2019, 2020 και
2021), τουλάχιστον ίσο με το 180% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της σύμβασης σε ευρώ. Σε
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται,  θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με το 180% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της σύμβασης σε ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
ο οικονομικός φορέας απαιτείται:

α) να  έχει  σε  λειτουργία  την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού  και  για  τουλάχιστον  3  έτη  ή  να  είχε  σε
λειτουργία κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και για
τουλάχιστον  τρία  έτη,  ολοκληρωμένα  πληροφοριακά  συστήματα  (ΟΠΣ),  σε  τουλάχιστον  έναν  ή
περισσότερους φορείς ή επιχειρήσεις που διατηρούν μητρώα επιχειρήσεων.

Τα εν λόγω ΟΠΣ μητρώων επιχειρήσεων, πρέπει να καλύπτουν την καταγραφή και αυτόματη ενημέρωση
των  μεταβολών  όλων  των  τηρουμένων  στοιχείων  αυτών  {όπως:  επωνυμία,  διευθύνσεις  (έδρας  και
υποκαταστημάτων), δραστηριότητες με ΚΑΔ, σύσταση, κεφάλαιο, διάρκεια εταιρικού, διάρκεια ΔΣ για ΑΕ,
στοιχεία μελών της επιχείρησης, καταστατικά κλπ.} για όλες τις νομικές μορφές αυτών. Ή καταγραφή των
παραπάνω στοιχείων οδηγούν στην παρακολούθηση της ιστορικότητας της επιχείρησης με αποτέλεσμα τη
διαχρονική  παρακολούθηση  των  μεταβολών  (ιστορικότητα).  Επίσης  τα  εν  λόγω  ΟΠΣ  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνουν  α)  εφαρμογές  μητρώων  μελών,  β)  διεκπεραιώσεις  ηλεκτρονικών  πληρωμών,  μέσω
πιστωτικών  καρτών  ή/και  διατραπεζικών  συστημάτων  ΔΙΑΣ,  γ)  διεκπεραίωση  προσωποποιημένων
απομακρυσμένων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

β)  Ακόμη  λόγω  της  πολυπλοκότητας  του  έργου,  τα  τελευταία  πέντε  (5)  χρόνια  να  έχει  υλοποιήσει
τουλάχιστον  ένα  έργο,  με  αξία  τουλάχιστον  ίση  με  το  50%  του  προϋπολογισμού  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης, όπου να χρησιμοποίησε σωρευτικά τις παρακάτω τεχνολογίες:

 Χρήση NoSQL βάσης δεδομένων για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και μεγάλων αρχείων.
 Χρήση της τεχνολογίας Elastic search για την δυνατότητα «έξυπνης» και γρήγορης αναζήτησης. 
 Clustering για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμών χρηστών.
 Αρχιτεκτονική service oriented & n-tier που εξασφαλίζει την εύκολη επεκτασιμότητα.
 Κατασκευή με βάση το πρότυπο του Single page application για γρήγορη απόκριση (με χρήση

angular).
 Υλοποίηση web services σε Nodejs  με χρήση MySQLserver για την επικοινωνία με το μητρώο του

φορέα.
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γ) Ο  υποψήφιος  -  ή  σε  περίπτωση  ένωσης  /κοινοπραξίας  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης  /κοινοπραξίας
αθροιστικά- θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση/υλοποίηση του έργου  η
οποία θα έχει την ακόλουθη  κατ’ ελάχιστο σύνθεση:

αα.  Ένας   Υπεύθυνος   Έργου  (Υ.Ε.)  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  κάτοχος  αναγνωρισμένου  πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στον τομέα της πληροφορικής και να διαθέτει
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά το πέρας των σπουδών του, στη
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και εμπειρία στην ανάπτυξη έργων αντίστοιχης πολυπλοκότητας. 

ββ. Ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου (Α.Υ.Ε.), ο  οποίος  πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου
πτυχίου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  στον  τομέα  της  πληροφορικής  και  να  διαθέτει  αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά το πέρας των σπουδών του, στην ανάπτυξη
Έργων Πληροφορικής αντίστοιχης πολυπλοκότητας.

γγ. Τρία   (3) στελέχη   τα οποία πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον τομέα της πληροφορικής.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να  διαθέτουν
πιστοποιητικά:

ISO 9001:2015  (ή  ισοδύναμα),  στα  πεδία  εφαρμογής  α)  του  σχεδιασμού  και  της  ανάπτυξης
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, β) του σχεδιασμού και ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών με
online υπηρεσίες, γ) στις υπηρεσίες υποστήριξης ΟΠΣ (helpdesk) και 

ISO 27001:2013 (ή ισοδύναμα) στην συμμόρφωση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, στα
πεδία εφαρμογής α) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, β)
του σχεδιασμού και ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών με online υπηρεσίες, γ) στις υπηρεσίες υποστήριξης
ΟΠΣ (helpdesk) και

ISO14001:2015  (ή  ισοδύναμα)  στα  πεδία  εφαρμογής  α)  του  σχεδιασμού  και  της  ανάπτυξης
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, β) του σχεδιασμού και ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών με
online υπηρεσίες, γ) στις υπηρεσίες υποστήριξης ΟΠΣ (helpdesk),

τα οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή από υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 19

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 19/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



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

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

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

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

Ή  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φορείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΉΔΉΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφο  2.2.8  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

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

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

και  μέχρι  την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης  για  την σύναψη του συμφωνητικού οι  προσφέροντες

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  η προκαταρκτική απόδειξη  των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

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

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

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται  στο άρθρο 73 του ν.  4412/2016 και  παραγράφου 2.2.3 της

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας

του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν

σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  η

συνδρομή  περιστάσεων,  όπως  η  πάροδος  της  τριετούς  περιόδου  της  ισχύος  του  λόγου  αποκλεισμού

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ.  α’  και β’  της παρ.  2 του άρθρου 73 του ν.  4412/2016) αυτές θεωρείται ότι  δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί  ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων ή  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  ή,  κατά  περίπτωση,  εάν  έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α.  Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Ή προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.

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

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι
επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. 

Ή  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση κατά την οποία μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την
ΑΑΔΕ.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον  e-ΕΦΚΑ.  Επιπλέον, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Στην περίπτωση κατά την οποία μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση
οφειλής από την ΕΦΚΑ. 

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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γ)  για την παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωση β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Ή.

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

ε)για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

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

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΉ. 

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

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α)  οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων  των  τριών  τελευταίων
οικονομικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2019, 2020 και 2021), στην περίπτωση
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας

β) δήλωση περί του ύψους του γενικού κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων
(2019, 2020 και 2021), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων δεν απαιτείται
από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας

γ)  εάν ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων
οικονομικών   χρήσεων,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  το  χρονικό
διάστημα άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας

δ)  Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

1.  Για  το  σημείο  α)  της  παραγράφου  2.2.6  συμβόλαιο  συντήρησης  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού

Συστήματος με φορέα ή επιχείρηση.

2. Συνοπτική περιγραφή έργων, με τα στοιχεία που ορίζονται στο σημείο β) της παραγράφου 2.2.6, τα

οποία έχει υλοποιήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων.

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙ

ΉΣΉΣ

ΑΝΑΘΕΤ

ΟΥΣΑ

ΑΡΧΉ  /

ΠΑΡΑΛΉ

ΠΤΉΣ

ΤΙΤΛΟΣ-

ΑΝΤΙΚΕΙΜ

ΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΟ

ΥΣΑ

ΦΑΣΉ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ

ΑΞΙΑ (€)

ΉΜΕΡΟΜΉ

ΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΉ

Σ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕ

Ν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

(τύπος  &

ημερομηνία

έκδοσης)

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΉ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ»:  πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής,  πρωτόκολλο  παραλαβής  Δημόσιας  Αρχής,

δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου, Σύμβαση, κλπ)
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Προς  απόδειξη  της  υλοποίησης  των  παραπάνω,  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  να  καταθέσει  τα

παρακάτω:

Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις παραλαβής / ολοκλήρωσης και ειδικότερα: αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών
είναι  φορείς  του  δημόσιου  ή  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  η  παροχή  των  παραπάνω  υπηρεσιών
αποδεικνύεται  με σχετικές βεβαιώσεις  ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής  ή πιστοποιητικά τα οποία
έχουν εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από την αρμόδια αρχή.  Ώς ημερομηνία παραλαβής  του έργου λογίζεται  η
ημερομηνία της βεβαίωσης /πρωτοκόλλου /πιστοποιητικού παραλαβής εκτός αν προκύπτει ρητά άλλως
από  το  περιεχόμενό  του.  Αν  ο  αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  η  παροχή  θα  αποδεικνύεται  με
βεβαίωση του παραλήπτη και,  εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης.

3. Προς απόδειξη των απαιτήσεων του σημείου γ) της παραγράφου 2.2.6 που σχετίζονται με την Ομάδα
Έργου ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

α)Πίνακας μελών της Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/

Α

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου

Ρόλος στην Ομάδα

Έργου 

Έννομη σχέση  με 

τον  προσφέροντα

Τίτλος σπουδών/ 

Ειδικότητα

Έτη 

εμπειρίας

& Τομέας

β) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  IVτης Διακήρυξης).

γ) Τίτλους σπουδών για τα μέλη της Ομάδας Έργου που αναφέρονται στο σημείο γ της παραγράφου 2.2.6.

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου (περιλαμβανομένων Υπεύθυνου έργου και
Αναπληρωτή Υπεύθυνου έργου) με τις οποίες δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό
τους σημείωμα καθώς και στην ομάδα έργου είναι ακριβή και αληθή συμφωνούν να συνεργαστούν με τον
υποψήφιο  ως  μέλη  της  ομάδας  του  Έργου  της  παρούσας,  εφόσον  αυτό  ανατεθεί  στον  υποψήφιο,
αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και αποδέχονται την κάλυψη της αμοιβής τους από
τον προσφέροντα οικονομικό φορέα στον οποίο συμμετέχουν. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής τους.

ε) Εφόσον μέλη της Ομάδας έργου προέρχονται από υπεργολάβο του υποψήφιου, στην προσκομιζόμενη
υπεύθυνη  δήλωση  του  υπεργολάβου  στην  οποία  δηλώνει  την  πρόθεσή  του  να  συνεργαστεί  με  τον
υποψήφιο ως υπεργολάβος του σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν, απαιτείται  επί πλέον να
δηλώνει  ότι  θα  προσφέρει  για  την  εκτέλεση  του  έργου  τα  συγκεκριμένα  πρόσωπα,  τα  οποία  θα
κατονομάζονται.

ζ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό οργανισμό για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου για το
οποίο ζητείται να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
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Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 ή ισοδύναμα. 

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

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

ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΉ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

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

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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

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

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

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

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
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Ή  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, iiκαι iiiτης περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι,  διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους
συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και
τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ή σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει  στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ομάδα Α Γενικές Αρχές (30%)

Κ1

Μεθοδολογία υλοποίησης του 
έργου – αρχιτεκτονική 
συστήματος – τεχνολογίες 
υλοποίησης έργου – βάσεις 
δεδομένων

20%

Κ2
Χρηστικότητα – 
Προσβασιμότητα

3%

Κ3 Διαλειτουργικότητα 3%

Κ4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας 4%

Ομάδα Β
Ανάπτυξη λογισμικών - 
Εφαρμογές – Υποσυστήματα

(50%)

Κ5

Ανάπτυξη λογισμικών - 
Εφαρμογές – Υποσυστήματα, 
όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας 
Διακήρυξης

(50%)

Ομάδα Γ Υπηρεσίες (15%)

Κ6 Εκπαίδευση 2%

Κ7 Πιλοτική Λειτουργία 2%

Κ8 Εγγύηση – Συντήρηση 11%

Ομάδα Δ
Οργανωτική 
Αποτελεσματικότητα του 
Αναδόχου

(5%)

Κ9

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
επιμέρους φάσεων – 
παραδοτέων – πακέτων 
εργασίας

5%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                            100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Ή  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς

Ή σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
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Ή συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΒΤΠ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή
(Α) της σχέσης:

Α = 0,8 (T/Tmax) + 0,2 (Οmin/Ο)

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης.

Δεν  επιτρέπονται  εναλλακτικές  προσφορές.  Εάν  υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές  Προσφορές,  δεν  θα
ληφθούν  υπόψη.  Ο  οικονομικός  φορέας,  ο  οποίος  θα  υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προσφορές,  δεν
δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους  προσφυγής  κατά  της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΉΔΉΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι
την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ)»,  εφεξής  «Κ.Υ.Α.
ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή που υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό,  το  οποίο χορηγήθηκε  από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,  ο  οποίος περιλαμβάνεται
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στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΉΔΉΣ,  σύμφωνα με την περ.  β της παρ.  2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΉΔΉΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΉΔΉΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΉΔΉΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΉΔΉΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται,  με  χρήση  της   σχετικής  λειτουργικότητας  του  ΕΣΉΔΉΣ,  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4.Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΉΔΉΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται  να πραγματοποιείται  για κάθε υποφάκελο  ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  
2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι  Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
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β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή.  Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου 11  του ν.  2690/1999 ή  δεν  συνοδεύονται  από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
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περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Ή προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

Στη  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,   ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»,  τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις
πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  β)  την  εγγύηση
συμμετοχής,  όπως προβλέπεται  στο άρθρο 72 του  Ν.4412/2016 και  τις  παραγράφους  2.1.5  και  2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Ή  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  PromitheusESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ΄  της  παραγράφου  2.4.2.5  της  παρούσας,  σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “ΜΕΡΟΣ  Α  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΉΣ
ΣΥΜΒΑΣΉΣ”  του  Παραρτήματος  I της  Διακήρυξης,  καθώς  και  τους  πίνακες  συμμόρφωσης  του  ιδίου
Παραρτήματος  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 Μεθοδολογία Υλοποίησης (κριτήριο Κ1)

 Αρχιτεκτονική συστήματος (κριτήριο Κ1)

 Τεχνολογίες υλοποίησης έργου (κριτήριο Κ1)

 Βάσεις δεδομένων (κριτήριο Κ1)

 Χρηστικότητα – προσβασιμότητα (κριτήριο Κ2)

 Διαλειτουργικότητα (κριτήριο Κ3)

 Χαρακτηριστικά ασφάλεια (κριτήριο Κ4)

 Τεχνική περιγραφή λογισμικών-εφαρμογών-υποσυστημάτων (κριτήριο Κ5)

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης (κριτήριο Κ6)

 Πιλοτική λειτουργία (κριτήριο Κ7)

 Εγγύηση - Συντήρηση (κριτήριο Κ8)

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων – παραδοτέων – πακέτων εργασίας  (κριτήριο
Κ9)

Για τα παρακάτω κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης είναι:

 Κ6 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης: Για κάθε επιπλέον πέντε (5) ώρες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, ο
οικονομικός φορέας, θα λαμβάνει 5 μονάδες επιπλέον

 Κ8  –  Εγγύηση  –  Συντήρηση:  Για  κάθε  επιπλέον  ένα  (1)  χρόνο  εγγύηση  –  συντήρηση  που  θα
προσφέρει ο  οικονομικός φορέας για το σύνολο των λογισμικών – εφαρμογών – υποσυστημάτων,
θα λαμβάνει 4 μονάδες επιπλέον. 

Για κάθε επιπλέον ένα (1) χρόνο εγγύηση συντήρηση που θα προσφέρει ο οικονομικός φορέας για
τον συνολικό εξοπλισμό, θα λαμβάνει 4 μονάδες επιπλέον 

 Κ9 – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων – παραδοτέων – πακέτων εργασίας:  Για
κάθε ένα μήνα λιγότερο, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα ολοκληρώσει το
αντικείμενο του Έργου ο οικονομικός φορέας, θα λαμβάνει 10 μονάδες επιπλέον

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της διακήρυξης: 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το υπόδειγμα «Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος V της
Διακήρυξης, το οποίο μπορούν να βρουν αναρτημένο στο ΕΣΉΔΉΣ σε επεξεργάσιμη μορφή. Ακολούθως, το
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μετατρέπουν σε  pdf,  το  υπογράφουν ψηφιακά  και  το επισυνάπτουν μαζί  με  το παραγόμενο  από το
ΕΣΉΔΉΣ σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (επίσης ψηφιακά υπογεγραμμένο)  στον (υπο)φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».

Ή τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών/παραδοτέων δίνεται σε ευρώ κατ΄ αποκοπή.

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

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

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

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Iτης παρούσας
διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

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

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

Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Σε  περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη
συμπλήρωσή τους,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα άρθρα  102 και  103  του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή η  πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 36

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 36/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 37

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 37/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή Διαγωνισμού,  προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», στις 02.02.2023.

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

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ή  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Ή συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Ή Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ.  1  του  άρθρου  72.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της  εγγύησης  συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της  έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω
πρακτικό. Ή απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 38

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 38/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες  με  επιμέλεια  αυτής  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Ή διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΉΔΉΣ.  Μετά  από  την  έκδοση  και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

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

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

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων,  η  ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  με  τη  μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς  η  αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. 
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης  των  προσφορών,  εκδίδεται  απόφαση  για  τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  και  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  προσφέροντα,  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Ή απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και  Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την  παράγραφο 3.3  της  παρούσας,  που εκδίδεται  μετά το πέρας  και  του τελευταίου  σταδίου  της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ  και  τον  καλεί  να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης
σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη του οικονομικού φορέα,  στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο να προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά ή  να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
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ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται.  Ή  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
διαφάνειας.

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

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

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  μετο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  ανωτέρω(παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1.Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
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οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ήλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης,  με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2.Ή απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον συντρέξουν  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,
παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ)  ο   προσωρινός  ανάδοχος,  υποβάλλει,  στην  περίπτωση  που  απαιτείται  και  έπειτα  από  σχετική
πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο άρθρο  79Α του  ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Ή σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται  η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημόσιου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η
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εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
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επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

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

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

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

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

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

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

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ.  18/1989,  την  αναστολή εκτέλεσης  της απόφασης  της ΑΕΠΠ και  την  ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου [συμπληρώνεται, από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα, το
Διοικητικό Εφετείο της έδρας της  ή το Συμβούλιο της Επικρατείας]1. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής  προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.  Δικαίωμα άσκησης  του  ως άνω
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η Α.Ε.Π.Π.  κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Ή αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της.  Ή
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι

1  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι

το Διοικητικό  Εφετείο της  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής.  Κατ`  εξαίρεση,  διαφορές  οποίες  προκύπτουν  από την  ανάθεση
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη  των  δεκαπέντε  εκατομμυρίων  (15.000.000)  ευρώ,  εκδικάζονται  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας».  Κατά
συνέπεια,  με  βάση την  εκτιμώμενη  αξία  εκάστης  σύμβασης,  η  α.α.  συμπληρώνει  στο  παρόν  άρθρο της  Διακήρυξης,   το
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως. 
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οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.2

Ή ως άνω αίτηση  κατατίθεται στο ως  αρμόδιο  δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.3

Αντίγραφο της  αίτησης  με  κλήση κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα του αιτούντος  προς  την  Α.Ε.Π.Π.,  την
αναθέτουσα  αρχή,  αν  δεν  έχει  ασκήσει  αυτή  την  αίτηση,  και  προς  κάθε  τρίτο  ενδιαφερόμενο,  την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή
απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω  κοινοποιήσεις  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή  της  ως άνω  πράξης,  του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται
η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη  της  δίκης
εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Ή προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά. 4 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  ν.  4412/2016,  για  την  εκδίκαση  των  διαφορών  του  παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

2  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
3  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
4  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον  οποίο  προορίζεται  το  υπό  ανάθεση  αντικείμενο,  γ)  αν  λόγω ανωτέρας  βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η
κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  δ)  αν  η  επιλεγείσα  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός ή το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠαράρτημαVIτης Διακήρυξης και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το
υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  VIτης  Διακήρυξης.  Ή  προκαταβολή  και  η  εγγύηση
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας
(τρόπος πληρωμής). 

Ή/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  μετά από  την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Ή απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετές  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, μετά την οριστική παραλαβή του, o Ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
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ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με
χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ή εγγύηση καλής λειτουργίας προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

Με  την  προσκόμιση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  λειτουργίας  επιστρέφεται  η  εγγυητική  επιστολή
καλής εκτέλεσης.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση
υπεργολαβίας)  και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε
τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις
αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι
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οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή κατά την  ως άνω διαδικασία.  Σε  περίπτωση  που  ο
ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης,  ο
αντικαταστάτης υπεργολάβος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την
κάλυψη  της  χρηματοοοικονομικής  επάρκειας  και  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  του
αναδόχου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο,
(είδος,  ποσότητα,  παραδοτέα)  και  πραγματοποιούνται  με  έγγραφη  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων
μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6,  πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους,  κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  το  ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) . Ή σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Ή άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  επόμενο  υποψήφιο  κατά  σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

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

δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης,  για  ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών

ή

β)Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε
μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας
χωρίς  ΦΠΑ  με  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  κατόπιν  του  ποιοτικού  ελέγχου  και  την  εξόφληση  της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Ή  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

ή

γ)  Ή πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά μετά την ολοκλήρωση της κάθε  φάσης και  την
ολοκλήρωση  των  αντίστοιχων  παραδοτέων  όπως  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Ι.  Ειδικά  για  τη
φάση  2,  η  πληρωμή  μπορεί  να  γίνει  και  ανά  παραδοτέο,  υπό  την  προϋπόθεση  τα  επιμέρους
παραδοτέα  να  έχουν  παραληφθεί.  Στη  περίπτωση  αυτή  οι  πληρωμές  προς  τον  ανάδοχο  είναι
ισόποσες με το ποσό του κάθε παραδοτέου όπως αυτό προκύπτει ως ποσοστό της συνολικής αξίας
της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα και με το υπόδειγμα του Παραρτήματος  V η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Το ποσοστό
του κάθε παραδοτέου αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα.  

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Μελέτη εφαρμογής 0%

2.1.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.1 – Αναβάθμιση του ΟΠΣ του 
επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud

15,850%

2.2.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.2 – Αναβάθμιση της ψηφιακής 
πύλης του επιμελητηρίου (portal)

7,925%

2.3.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.3 – Ανάπτυξη του portal σε 
mobile περιβάλλον (application)

7,925%

2.4. Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.4 – Δημιουργία ενός σύγχρονου 
και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων

7,925%
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2.5.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.5 – Σύστημα καταγραφής όλων 
των συνομιλιών των μελών με τα στελέχη του 
επιμελητηρίου

7,925%

2.6.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.6 – Υποσύστημα ηλεκτρονικής 
διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - 
Μελών με το Επιμελητήριο

19,813%

2.7.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.7 – Υποσύστημα ψηφιακής 
διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα 
του Επιμελητηρίου

5,944%

2.8.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.8 – Την online αίτηση 
συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
επιμελητήριο

5,944%

3.
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
εξοπλισμού και βασικού λογισμικού

15,993%

4. Εκπαίδευση χρηστών 0%

5.
Πιλοτική λειτουργία και Δράσεις Προβολής και 
Δημοσιότητας του έργου

4,756%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100%

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

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

α)  Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας  κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΔΉΣΥ). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20165

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος,  με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

5 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  τα  όσα
προβλέπονται  στο άρθρο 217 περί  διάρκειας  σύμβασης  παροχής υπηρεσίας  και  το ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  Iτου
Μέρους Α της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν.  4412/2016  και περιλαμβάνει  συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει,
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β)  είσπραξη εντόκως της  προκαταβολής  που χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την  ημερομηνία  λήψης  της
προκαταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  κήρυξής  του  ως
εκπτώτου,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από δικαιοπραξία,  από την
ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο
υπερημερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.

5.2.2.Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

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

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής
απόφασης.  Ή  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
προβλεπόμενου  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου
221ν.4412/2016οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η
προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

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

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Ή  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής  θα  διενεργηθεί  από την
Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1/19.02.2020 απόφαση της Διοικητικής
Επιτροπής  του Επιμελητηρίου, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Ή διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Σχηματικά η διάρκεια της Σύμβασης απεικονίζεται στο διάγραμμα GANTT που ακολουθεί:

Διάρκεια Έργου σε Μήνες

Φάσεις 1 2 3 4 5 6 7 8

1         

2         

3         

4         

5

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

6.3.1  Κάθε παραλαβή τμηματική, οριστική, θα αφορά σε αντικείμενα που εμπεριέχουν είτε υλικά, είτε
λογισμικό,  είτε  υπηρεσίες,  διακριτά  ή  και  ταυτόχρονα.  Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

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

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

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

6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Ή παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 56

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 56/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας  της  σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί
ένα υποχρεωτικό, αυτόνομο και ανεξάρτητο φορέα στην περιοχή της Καστοριάς.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του λειτουργεί ως εξής:

1. Υποβάλλει συμβουλευτικού χαρακτήρα προτάσεις  στην Κεντρική Διοίκηση που αφορούν όλους
τους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας

2. Συμμετέχει σε επιτροπές και συμβούλια για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

3. Συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας από τα μέλη του, τους εργαζόμενους και αναθέτει σε
εξειδικευμένα άτομα την υλοποίηση έργων και δράσεις αλληλοσχετιζόμενες με τους στόχους του
Επιμελητηρίου.

4. Υλοποιεί Ευρωπαϊκά και Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα προς όφελος των μελών του.

5. Ενημερώνει τα μέλη του για τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης και τις επιδοτήσεις.

6. Συγκεντρώνει και παρέχει πληροφόρηση για τις οικονομίες άλλων χωρών και προτείνει τρόπους
διείσδυσης στις αγορές.

7. Διοργανώνει  επιχειρηματικές  αποστολές  και  εκθέσεις  αυτόνομα  ή  σε  συνεργασία  με  άλλους
φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτές.
Συντονίζει και διοργανώνει την μεγαλύτερη έκθεση Γούνας στο Hong Kong

8. Έχει υπό την ιδιοκτησία του ένα εμπορικό κέντρο γούνας 20.000 τ.μ.

9. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής αγοράς.

10. Διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ημερίδες για την άμεση ενημέρωση των μελών της.

11. Οργανώνει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη αυτών.

12. Εκδίδει πιστοποιητικά καταγωγής και ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ

13. Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες

14. Χρηματοδοτεί  πρωτοβουλίες  που συμβάλλουν  στην  οικονομική  ανάπτυξη  της περιοχής  καθώς
επίσης πολιτισμικές, κοινωνικές εκδηλώσεις

15. Παρέχει Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μίας Στάσης στις Επιχειρήσεις.

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 58

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 58/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



 Διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία 300 m2 πλήρως εξοπλισμένα με γραφεία και έπιπλα, Κέντρο Επιχειρηματικών
Συναντήσεων χωρητικότητας 170 ατόμων, Δίκτυο Ή/Υ με άρτια και ολοκληρωμένα προγράμματα.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή. Το Δ.Σ.
του Επιμελητηρίου Καστοριάς στελεχώνεται από 21 μέλη και η Διοικητική Επιτροπή είναι επταμελής. Το
Δ.Σ.  συνεδριάζει  τακτικώς  κάθε  μήνα  και  συζητά  τα  σημαντικότερα  θέματα  του  εμπορίου,  της
μεταποίησης  και  των  υπηρεσιών,  απονέμει  τιμητικές  διακρίσεις,  εγκρίνει  τον  προϋπολογισμό  και
αποφασίζει  για κάθε  θέμα που σχετίζεται  με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.  Ψηφίζει  επίσης τον
κανονισμό λειτουργίας και δραστηριότητας του και μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του
στη Δ.Ε.  Ή Δ.Ε. εκλέγεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο -που προσδιορίζει ακριβώς τις
δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και το εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών- τους Α΄ & Β΄ Αντιπροέδρους
που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τον
Οικονομικό  Επόπτη  που  επιμελείται  όλες  τις  διαχειριστικές  πράξεις,  τον  Υπεύθυνο  Γ.Ε.ΜΉ.και
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων που είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων
Γ.Ε.ΜΉ.,  Υ.Μ.Σ.  και  Κ.Υ.ΕΠΙΧ.  του  Επιμελητηρίου  και  τον  Υπεύθυνο  Συμβουλευτικής  Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καστοριάς διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται
ως εξής:

Α. Τμήμα Εμποροβιοτεχνικού και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων.

Β. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού

Γ. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Υπάρχουσα Αρχιτεκτονική του μηχανογραφικού συστήματος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μελών του (πάταξη της γραφειοκρατίας) και προβολή των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Συνοπτική περιγραφή των αναγκών του Επιμελητηρίου

α/α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

1.1

Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία  cloud, έτσι ώστε να

δημιουργηθεί  ένα  σύγχρονο  ψηφιακό  περιβάλλον  εσωτερικής  οργάνωσης,  που  θα

αποτελέσει την βάση για την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του

επιμελητηρίου.

1.2
Αναβάθμιση  της  ψηφιακής  πύλης  του  επιμελητηρίου  (portal),  έτσι  ώστε  να
ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τεχνολογίες.

1.3 Ανάπτυξη portal σε mobile περιβάλλον (application), σε περιβάλλον i-phone & android.
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1.4

Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης
των μελών του επιμελητηρίου και  άλλων φορέων,  χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια
επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber κλπ, για την μαζική αποστολή στοχευμένων
-  εξατομικευμένων ενημερώσεων.

1.5 Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί,  με  την βοήθεια
ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών
των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.

1.6
Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων -
Μελών με το Επιμελητήριο.

1.7
Υποσύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα του
Επιμελητηρίου

1.8 Την  online αίτηση  συμμετοχής  σε  συνέδρια  –  εκδηλώσεις  που  διοργανώνει  το
επιμελητήριο,  με  δυνατότητα  online πληρωμής,  με  τήρηση  ιστορικού  αρχείου
συμμετοχής κλπ

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ 

2.1 Εκπαίδευση τελικών χρηστών

2.2 Πιλοτική λειτουργία

2.3 Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1 Data server τεμάχιο 1

3.2 Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο τεμάχιο 1

3.3 IP τηλεφωνικές συσκευές τεμάχια 10

3.4 Σαρωτές Α4 τεμάχια 6

3.5 Laptop για την δημιουργία της υπηρεσίας livestreaming τεμάχιο 1

3.6 Cameras για την δημιουργία της υπηρεσίας livestreaming τεμάχια 3

3.7 Video-Audio card για την δημιουργία της υπηρεσίας livestreaming τεμάχιο 1
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρχιτεκτονική της προτεινόμενης πράξης

Το λογισμικό που θα τρέχει στο κάθε σύστημα της ανωτέρω αρχιτεκτονικής είναι το εξής:

Φυσικός 

χώρος

Σύστημα Όνομα 

λογισμικού

Ρόλος λογισμικού

Data center Συστοιχία 

servers

Apache 2.4 Εξυπηρετητής HTTP / HTTPS 

πρωτοκόλλων

Mongo DB NoSQL 

MySQL 5.5 Σχεσιακή βάση δεδομένων 

Elasticsearch Για γρήγορη αναζήτηση

Clustering Για μεγάλο όγκο χρηστών

Angular, PHP Περιβάλλον προγραμματισμού 

εφαρμογών

web services σε 

Nodejs

Για επικοινωνία με το μητρώο του 

φορέα

Επιμελητήριο Database Server MySQL 5.5 Σχεσιακή βάση δεδομένων 

Web services σε Για επικοινωνία με το μητρώο του 
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Nodejs φορέα

Delphi Λογισμικό εφαρμογών

.NET Λογισμικό εφαρμογών

Όσον αφορά τα λειτουργικά συστήματα:

 Ο database server φιλοξενεί την βάση δεδομένων My SQL. 

 Τα λογισμικά όλων των απομακρυσμένων υπηρεσιών θα φιλοξενούνται στο   datacenter   (  g  -  cloud  )  

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

1.1. Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία    cloud  , έτσι ώστε να δημιουργηθεί  

ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης, που θα αποτελέσει την βάση για την παροχή

απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του επιμελητηρίου   (με χρήση   g  -  cloud  )  

Στόχος  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  της  απαραίτητης  υποδομής,  για  την  ένταξη  των  υπαρχόντων

λογισμικών  συστημάτων  του  επιμελητηρίου  στο  υπολογιστικό  νέφος.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να

περιγράφονται  οι  απαιτούμενες  μετατροπές  στα υπάρχοντα  συστήματα  του  επιμελητηρίου,  με  στόχο

αυτά να μπορούν να φιλοξενηθούν και να λειτουργήσουν σε cloud. 

Ειδικότερα, πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργίες:

 Εγκατάσταση, πρόσβαση και διαχείριση απομακρυσμένων εφαρμογών μέσω virtualization

 Μετατροπή των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων, ώστε να υποστηρίζουν απομακρυσμένη

πρόσβαση.

 Συγχρονισμός τοπικών βάσεων δεδομένων με βάσεις που βρίσκονται στο cloud.

 Δημιουργία εικονικού δικτύου μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού στο cloud

 Δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης μεταξύ του επιμελητηρίου και της υποδομής στο cloud, μέσω

vpn (εικονικού ιδιωτικού δικτύου)

 Προσαρμογή των διαδικτυακών εφαρμογών (web), ώστε να λειτουργούν στο υπολογιστικό νέφος,

με την αξιοποίηση των υπηρεσιών υποδομής σαν υπηρεσία, αλλά και πλατφόρμας σαν υπηρεσία.

 Προσαρμογή διαδικτυακών εφαρμογών, ώστε να παρέχουν αυτόματο scaling

 Μετατροπή  των  υπολογιστικών  υπηρεσιών  (services),  με  την  αξιοποίηση  των  υπηρεσιών

υποδομής σαν υπηρεσία, αλλά και πλατφόρμας σαν υπηρεσία.

 Πλάνο ασφάλειας, των υπηρεσιών και των δεδομένων

 Χρήση της υποδομής του δικτύου για την παρακολούθηση (Monitoring) των εφαρμογών και των

υπηρεσιών

Μέρος της απαιτούμενης υποδομής θα πρέπει να είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ενός νέου

εξυπηρετητή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης και ο

οποίος  να παρέχει:
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 Να είναι συμβατός με την υπάρχουσα υποδομή του φορέα, τόσο σε υλικό, όσο και λογισμικό.

 Δυνατότητα να εξυπηρετεί τοπικά τους χρήστες σε περίπτωση μη πρόσβασης στο cloud (fail over)

 Δυνατότητα να μπορεί να εκτελέσει μηχανήματα σε εικονικό περιβάλλον (virtual machines) που

θα εξυπηρετούν απαραίτητες εφαρμογές  για την εσωτερική λειτουργία του συστήματος

 Δυνατότητα παροχής ενιαίου περιβάλλοντος εργασίες για εφαρμογές container, ώστε η μετάβαση

στο νέφος και τοπικά να είναι απρόσκοπτη.

 Δυνατότητα  ευχέρειας  για  αποθήκευση  δεδομένων  τοπικά  και  mirroring,  όπως  απαιτούν  οι

εφαρμογές.

 Γρήγορος συγχρονισμός  με τα δεδομένα  του νέφους,  χωρίς  καθυστερήσεις  για τις  εσωτερικές

λειτουργίες, αλλά και γρήγορη αποστολή δεδομένων στο νέφος όταν απαιτείται.  

Το ΟΠΣ του Επιμελητηρίου περιλαμβάνει από τα παρακάτω υποσυστήματα:

1. Διαχείριση μητρώου μελών επιχειρήσεων και συνδρομών

2. Οικονομική διαχείριση

 Γενική Λογιστική

 Απλογραφικό σύστημα (έσοδα – έξοδα)

 Διαχείριση προμηθειών (πρωτογενή αιτήματα κλπ)

 Μισθοδοσία

 Διαχείριση παγίων

 Διαχείριση αποθηκών αναλωσίμων

 Τιμολόγηση

3. Ψηφιακό πρωτόκολλο – ψηφιακή διαχείριση εγγράφων – ψηφιακές υπογραφές

4. Διαχείριση προσωπικού

1.2. Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (  portal  ), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως  

στις νέες τεχνολογίες   με επιπλέον υπηρεσία   livestreaming  

Βασικές λειτουργίες portal
 Δημιουργία πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα

 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με θεματικές ενότητες, κατηγορίες, άρθρα και

πολυμεσικό περιεχόμενο.

 Real-time ενημέρωση -  ευκολία χρήσης με ενσωματωμένο κειμενογράφο WYSIWYG και  χρήση

βοηθητικών φορμών καταχώρησης περιεχομένου.

 Περιεχόμενο διαφοροποιημένο με πολλαπλές φόρμες εισαγωγής δεδομένων.

 Φόρμα αναζήτησης με keyword.

 Ήμερολόγιο Εκδηλώσεων.

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (Weblinks).
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 Φόρμα επικοινωνίας.

 Εναλλαγή εικόνων στην κεντρική οθόνη (με σύστημα διαχείρισης).

 Τίτλοι επικαιρότητας (με σύστημα διαχείρισης)

 Συχνές Ερωτήσεις.

 Δημοσκοπήσεις.

 Υποστήριξη pdf plugin για embedded viewing εγγράφων.

 Σύστημα διαχείρισης για την τοποθέτηση banners. 

 Αποστολή άρθρων σε κοινωνικά δίκτυα (Share buttons). 

 Λειτουργία του portal σε έξυπνες κινητές συσκευές.

 Θέση συνδέσμων για την υπηρεσία livestreaming.

Για  την  υπηρεσία  live streaming θα  απαιτηθεί  ο  κατάλληλος  εξοπλισμός  όπως  περιγράφεται

στους Πίνακες Συμμόρφωσης

1.3. Ανάπτυξη   portal   σε   mobile   περιβάλλον (  application  ), σε περιβάλλον   i  -  phone   &   android  .  

Ή εφαρμογή αφορά την μεταφορά του portal σε  μορφή κατάλληλη για έξυπνα κινητά.  Θα περιλαμβάνει

εφαρμογές (apps) για τις πλατφόρμες  google play και  apple store  και διαχειριστικό για την ενημέρωση

των  δεδομένων  

 On line ενημέρωση των δεδομένων από διαχειριστικό του web portal

 Ή εφαρμογή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα λογότυπα και τα γραφικά του φορέα

 Να  παρέχει  πλοήγηση  στο  περιεχόμενο  με  την  χρήση  πτυσσόμενου  μενού,  με  δυνατότητα

πολλαπλών επιπέδων

 Ή εμφάνιση περιεχομένου που θα περιλαμβάνει κείμενο (μορφοποιημένο με html), φωτογραφία

και video

 Κατάλογος χρήσιμων υπηρεσιών και τηλεφώνων του φορέα για εύκολη πρόσβαση

 Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση του περιεχομένου της εφαρμογής

 Δυνατότητα διαμοιρασμού περιεχομένου από τον χρήστη μέσω email ή sms

 Να μπορεί να γίνει αποστολή ειδοποιήσεων για νέα ή ανακοινώσεις

 Διαχειριστικό για την τροποποίηση των μενού και λοιπών γραφικών της εφαρμογής

 Ενοποίηση με Portal για On line ενημέρωση των δεδομένων από διαχειριστικό του web portal

 Ή εφαρμογή θα είναι cross-platform και θα περιλαμβάνει τις εξής πλατφόρμες ; Apple iOS έκδοση

6.0 ή νεότερη (iPhone 5 ή νεότερο). , Google Android API level 17 ή νεότερο  , 
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1.4. Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του

επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες    e  -  mail  ,    sms   μηνύματα  

σε   viber   κλπ, για την μαζική αποστολή στοχευμένων -  εξατομικευμένων ενημερώσεων.  

Το  σύστημα  αυτό  θα  παρέχει  την  δυνατότητα  δημιουργίας,  τροποποίησης  και  διαχείρισης  των

ενημερώσεων προς τους χρήστες του συστήματος. Το σύστημα θα υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω

λειτουργίες:

 Δημιουργία και διαχείριση ενημέρωσης

 Εμφάνιση ενημέρωσης σε διαφορετικά μέσα (email, web, κινητό)

 Κατηγοριοποίησης των ενημερώσεων ανάλογα με το περιεχόμενο και το είδος

 Στοχευμένη προώθησης της ενημέρωσης

 Προσωποποιημένη προώθηση της ενημέρωσης

 Αυτόματη προώθηση με βάση χρονικά κριτήρια ή με βάση προκαθορισμένες συνθήκες

 Δυνατότητα αποστολής ενημέρωσης με πλούσιο υλικό, όπως φωτογραφίες, έγγραφα κείμενα

 Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πολλών καναλιών, όπως:

o Email

o SMS

o Notifications 

o viber

 Δυνατότητα αναλυτικών στατιστικών και ιστορικού 

 Υποστήριξη μεγάλου όγκου

 Αναζήτηση 

1.5. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια ενός ψηφιακού
τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών  των μελών με τα στελέχη του
επιμελητηρίου. 

 Θα  γίνεται  αυτόματη αναζήτηση  του  αριθμού  τηλεφώνου του  καλούντος,  στο  μητρώο μελών

αυτού.

 Σε  περίπτωση  που  ο  αριθμός  τηλεφώνου  του  καλούντος,  δεν  υπάρχει  στο  μητρώο  μελών,  ο

υπάλληλος θα αναζητεί την επιχείρηση με την επωνυμία της και αυτόματα θα ενημερώνεται το

σχετικό πεδίο.

 Τα ίδια ισχύσουν και για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων.

 Θα γίνεται καταγραφή στο ιστορικό της καρτέλας του μέλους, του ερωτήματος  του καλούντος και

της απάντησης.
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 Θα  γίνεται  φωνητική  καταγραφή  όλης  της  συνομιλίας  και  διατήρησης  αυτής  για  όσο  χρονικό

διάστημα απαιτείται, με άμεση ανάκλησης αυτής.

Για την παραπάνω υπηρεσία θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, με

τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

(one stop shop)

1.6.    Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με το  

Επιμελητήριο.

 Τροποποίηση των μη σημαντικών στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας κλπ

 Πληρωμή  οφειλών  προς  το  Επιμελητήριο  (συνδρομές,  πιστοποιητικά  κλπ),  με  την  χρήση

πιστωτικών / χρεωστικών καρτών ή μέσα από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ (ΉΚΠ)

 Προεγγραφές νέων μελών επιχειρήσεων

 Εγγραφές νέων μελών ατομικών επιχειρήσεων

 Μεταβολές – Διαγραφές των υπαρχόντων μελών ατομικών επιχειρήσεων

 Πιστοποιητικό  εγγραφής  της  επιχείρησης  στο  επιμελητήριο  (με  δυνατότητα  έκδοσης  και  στα

αγγλικά)

 Ανανέωση αδειών ειδικών μητρώων ασφαλιστών 

 Ανανέωση αδειών ειδικών μητρώων αργυροχρυσοχόων

 Υποβολή βεβαιώσεων εκπαίδευσης για την ανανέωση της άδειας ασφαλιστών

 Ανανέωση συμβολαίων αστικής ευθύνης ειδικών μητρώων ασφαλιστών

 Την online αίτηση για την τήρηση πρωτοκόλλου πιστοποιητικών καταγωγής, με επισύναψη όλων

των απαραίτητων εγγράφων. 

 Την online αίτηση για την τήρηση πρωτοκόλλου πιστοποιητικών καρνέ ΑΤΑ, με επισύναψη όλων

των απαραίτητων εγγράφων. 

Όλα  τα  εκδιδόμενα πιστοποιητικά  –  έγγραφα,  που θα δημιουργούνται  από την  εφαρμογή,  θα

σημαίνονται αυτόματα με την ψηφιακή υπογραφή του υπογράφοντα τα έγγραφα.

Τροποποίηση των μη σημαντικών στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας κλπ
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Ή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, που

τηρεί το Επιμελητήριο στα αρχεία του, με δυνατότητα τροποποίησης των μη σημαντικών στοιχείων, όπως

στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, website κλπ

Πληρωμή  οφειλών  προς  το  Επιμελητήριο  (συνδρομές,  πιστοποιητικά  κλπ),  με  την  χρήση
πιστωτικών/χρεωστικών καρτών

Ή εφαρμογή θα  δίνει  την  δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου  να  διενεργούν την  πληρωμή των

οφειλών τους προς το Επιμελητήριο (συνδρομές κλπ), με την χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή

μέσα από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ (web baking)

Προεγγραφές νέων μελών επιχειρήσεων (χωρίς   login   στο σύστημα):  

Ή  εφαρμογή  θα  δίνει  την  δυνατότητα  στα  νέα  μέλη  του  Επιμελητηρίου  που  θέλουν  να  κάνουν

προεγγραφή,  μέσα  από  την  πλατφόρμα  του  Επιμελητηρίου,  να  συμπληρώνουν  όλα  τα  απαραίτητα

στοιχεία των νέων επιχειρήσεων.

Ή  εφαρμογή  θα  ελέγχει  αυτόματα  την  μοναδικότητα  της  επωνυμίας  και  του  διακριτικού  τίτλου  (αν

υπάρχει).

Αν η επωνυμία και  ο διακριτικός τίτλος είναι  μοναδικοί,  το υποψήφιο μέλος θα τυπώνει  την σχετική

αίτηση,  που  θα  βγαίνει  αυτόματα  από  το  σύστημα,  θα  την  υπογράφει,  θα  την  σαρώνει  και  θα  την

επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες  οι  αιτήσεις  που  γίνονται  διαδικτυακά,  θα  τις  «βλέπει»  ένας  εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  του

Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα

πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική «Βεβαίωση προεγγραφής» αν είναι ατομική επιχείρηση

ή την «Πράξη προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιρειών».

Με την αποστολή του mail, θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής του

«Μητρώου»  και  θα  ακολουθούνται  όλες  οι  σχετικές  ενέργειες,  όπως  αν  το  μέλος  πήγαινε  στο

επιμελητήριο.

Εγγραφές νέων μελών ατομικών επιχειρήσεων (χωρίς   login   στο σύστημα):  

Ή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στα νέα μέλη του Επιμελητηρίου, που θέλουν να κάνουν εγγραφή

μέσα από την πλατφόρμα του Επιμελητηρίου, να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των νέων

επιχειρήσεων.

Το νέο μέλος θα μπορεί να αναζητεί στην εφαρμογή, την προεγγραφή που έχει κάνει είτε διαδικτυακά,

είτε στο επιμελητήριο και να συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει. Χωρίς να είναι απαραίτητο

να έχει κάνει προεγγραφή.
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Ανάλογα την νομική μορφή της νέα επιχείρησης, η εφαρμογή θα ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς

επίσης  και  τα έγγραφα που είναι  απαραίτητα για κάθε  εγγραφή.  Τα έγγραφα θα σαρώνονται  και  θα

επισυνάπτονται σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Θα γίνεται πάλι έλεγχος στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, να είναι μοναδικοί, τότε το υποψήφιο

μέλος θα έχει την δυνατότητα να τυπώσει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα,

θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες  οι  αιτήσεις  που  γίνονται  διαδικτυακά,  θα  τις  «βλέπει»  ένας  εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  του

Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα

πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή απόκτησης κωδικού και PIN.

Με την αποστολή του mail, θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής του

«Μητρώου»  και  θα  ακολουθούνται  όλες  οι  σχετικές  ενέργειες,  όπως  αν  το  μέλος  πήγαινε  στο

επιμελητήριο.

Έτσι το νέο μέλος θα μπορεί, χρησιμοποιώντας το PIN, να πληρώσει τις ανάλογες συνδρομές του και να

εκδώσει την βεβαίωση για την ΔΟΥ ή το γενικό πιστοποιητικό.

Μεταβολές – Διαγραφές μελών ατομικών επιχειρήσεων:

Ή  εφαρμογή  θα  δίνει  την  δυνατότητα  στα  μέλη  του  Επιμελητηρίου  που  θέλουν  να  κάνουν  κάποια

μεταβολή  –  διαγραφή,  μέσα  από  την  πλατφόρμα  του  Επιμελητηρίου,  να  συμπληρώνουν  όλα  τα

απαραίτητα στοιχεία των μεταβολών – διαγραφών των  επιχειρήσεων.

Ανάλογα την νομική μορφή της επιχείρησης, η εφαρμογή θα ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς επίσης

και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για κάθε μεταβολή - διαγραφή. Τα έγγραφα θα σαρώνονται και θα

επισυνάπτονται σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Το μέλος  θα  έχει  την  δυνατότητα να τυπώσει  την  σχετική  αίτηση,  που θα βγαίνει  αυτόματα από το

σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες  οι  αιτήσεις  που  γίνονται  διαδικτυακά,  θα  τις  «βλέπει»  ένας  εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  του

Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα

πλήκτρο),  στο  mail  που  έχει  δηλώσει,  την  σχετική  επιστολή  ενημέρωσης,  ότι  οι  αλλαγές  έχουν

αποθηκευτεί  προσωρινά,  ότι  μπορεί  να  πληρώσει  (αν  υπάρχουν)  τις  οφειλές  του  και  να  εκδώσει  το

πιστοποιητικό που θέλει.

Μετά την αποστολή του mail, Θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής

του  «Μητρώου»  και  θα  ακολουθούνται  όλες  οι  σχετικές  ενέργειες,  όπως  αν  το  μέλος  πήγαινε  στο

επιμελητήριο.
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Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης στο επιμελητήριο (με δυνατότητα έκδοσης και στα αγγλικά)

Ή  εφαρμογή  δίνει  την  δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  μέλη  του  επιμελητηρίου,  που  είναι  ταμειακά

ενήμερες,  να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγραφής, με δυνατότητα επιλογής και στα αγγλικά.  Το κόστος

έκδοσης προπληρώνεται online με πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή με web baking με την έκδοση ΉΚΠ ΔΙΑΣ.

Ειδικά μητρώα

Ανανέωση αδειών αργυροχρυσοχόων και ασφαλιστών

Το μέλος,  εφόσον  δεν  υπάρχουν εκκρεμείς  οφειλές,  θα έχει  την  δυνατότητα να  τυπώσει  την  σχετική

αίτηση,  που  θα  βγαίνει  αυτόματα  από  το  σύστημα,  θα  την  υπογράφει,  θα  την  σαρώνει  και  θα  την

επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Το μέλος θα μπορεί να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ανανέωση της άδειας, να σαρώσει

όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να τα επισυνάψει σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Όλες  οι  αιτήσεις  που  γίνονται  διαδικτυακά,  θα  τις  «βλέπει»  ένας  εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  του

Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα

πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή ενημέρωσης.

Υποβολή βεβαιώσεων εκπαίδευσης για την ανανέωση της άδειας ασφαλιστών

Ανανέωση συμβολαίων αστικής ευθύνης ασφαλιστών

Το μέλος,  εφόσον  δεν  υπάρχουν εκκρεμείς  οφειλές,  θα έχει  την  δυνατότητα να  τυπώσει  την  σχετική

αίτηση,  που  θα  βγαίνει  αυτόματα  από  το  σύστημα,  θα  την  υπογράφει,  θα  την  σαρώνει  και  θα  την

επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Το  μέλος  θα  μπορεί  να  συμπληρώνει  τα  στοιχεία  του  συμβολαίου,  ασφαλιστική  εταιρεία,  αριθμό

συμβολαίου και λήξη, να σαρώνει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης και το επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της

εφαρμογής

Όλες  οι  αιτήσεις  που  γίνονται  διαδικτυακά,  θα  τις  «βλέπει»  ένας  εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  του

Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα

πλήκτρο),  στο  mail  που  έχει  δηλώσει,  την  σχετική  επιστολή  ενημέρωσης,  ότι  οι  αλλαγές  έχουν

αποθηκευτεί  προσωρινά,  ότι  μπορεί  να  περάσει  από το  Επιμελητήριο,  για  παραδώσει  το πρωτότυπο

συμβόλαιο και να πάρει στο σχετικό πιστοποιητικό.

Όπου  απαιτείται  η  καταβολή  χρηματικού  ποσού  για  την  διεκπεραίωση  της  αίτησης  του  μέλους,  θα

υπάρχει  η  δυνατότητα  πληρωμής  αυτού  ηλεκτρονικά,  είτε  με  πιστωτική  κάρτα,  είτε  με  μεταφορά

λογαριασμού μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ειδικό μητρώο εξαγωγέων
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Την    online   αίτηση για την τήρηση πρωτοκόλλου πιστοποιητικών καταγωγής,  με επισύναψη όλων των  

απαραίτητων εγγράφων

Ή εξαγωγική επιχείρηση που είναι ταμιακά ενήμερη, μπορεί να κάνει online εγγραφή στο πρωτόκολλο

πιστοποιητικών  καταγωγής,  επισυνάπτοντας  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα.  Το  κόστος  έκδοσης

προπληρώνεται online με πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή με web baking με την έκδοση ΉΚΠ ΔΙΑΣ.

Την    online   αίτηση για την τήρηση πρωτοκόλλου πιστοποιητικών καρνέ  ΑΤΑ,  με  επισύναψη όλων των  

απαραίτητων εγγράφων

Ή εξαγωγική επιχείρηση, μπορεί να κάνει  online εγγραφή στο πρωτόκολλο πιστοποιητικών καρνέ ΑΤΑ,

επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το κόστος έκδοσης προπληρώνεται online με πιστωτική /

χρεωστική κάρτα ή με web baking με την έκδοση ΉΚΠ ΔΙΑΣ.

Για όλα τα παραπάνω online αιτήματα, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης αυτών και

την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων διεκπεραίωσης.

1.7. Υποσύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα του Επιμελητηρίου

Ή  εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  συστήματος  Ψηφιακής   Διαχείρισης  Εγγράφων  θα  αποτελέσει  το

πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών για την δημιουργία ενός Ψηφιακού Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος για

την αναδιοργάνωση  των εσωστρεφών και εξωστρεφών διαδικασιών και λειτουργιών του Επιμελητηρίου. 

Για την αναβάθμιση και ψηφιακή οργάνωση και λειτουργία της Διαχείρισης εγγράφων θα υλοποιηθεί το

Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης. 

Το  σύστημα  αυτό  θα  συγκεντρώνει  όλες  τις  λειτουργίες  που  απαιτούνται  για  την  εύκολη,

αυτοματοποιημένη και  αποδοτική διαχείριση των εγγράφων,  η  οποία διατίθεται  σε διάφορες μορφές

(έντυπη - ηλεκτρονική) και διακινείται δια μέσου διαφορετικών μέσων (e-mail, fax, κλπ). 

Οι λειτουργίες του συστήματος θα καλύπτουν όλο το φάσμα επεξεργασίας εγγράφων από την εισαγωγή

και  την  ψηφιοποίηση  της  πληροφορίας  ως  την  αρχειοθέτηση  και  την  ανάκτησή  της.  Ή  χρήση  του

συστήματος   από  το  Επιμελητήριο  θα  προσφέρει  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικής  διαχείρισης  της

πληροφορίας μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών επεξεργασίας εγγράφων με άμεση συνέπεια την

αύξηση  της  παραγωγικότητας,  τη  μείωση  κόστους  αρχειοθέτησης  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας

υπηρεσιών.

Για  την  ψηφιοποίηση  των  εγγράφων  του  Επιμελητηρίου  θα  απαιτηθούν  έξι  σαρωτές  Α4  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης
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1.8.  Την    online   αίτηση  συμμετοχής  σε  συνέδρια  –  εκδηλώσεις  που  διοργανώνει  το  επιμελητήριο,  με  

δυνατότητα   online   πληρωμής, με τήρηση ιστορικού αρχείου συμμετοχής κλπ  

 Σύστημα διαχείρισης εκδηλώσεων.

 Σύστημα διαχείρισης ομάδων παραληπτών προσκλήσεων

 Σύστημα διαχείρισης αποστολής προσκλήσεων με e-mail σε ομάδα παραληπτών 

 Σύστημα διαχείρισης τιμοκαταλόγου εκδηλώσεων

 Σύστημα  διαχείρισης  αιτήσεων  συμμετοχής,  με  έκδοση  ΉΚΠ,  για  την  πληρωμή  μέσα  από  το

διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

 Σύστημα διαχείρισης εισπράξεων μέσω ΔΙΑΣ, με αυτόματη δημιουργία λογιστικών εγγραφών και

την έκδοση σχετικού παραστατικού.

 Σύστημα διαχείρισης παρουσιών ανά εκδήλωση

 Σύστημα διαχείρισης αυτόματης αποστολής αποτελεσμάτων με e-mail στην ομάδα παραληπτών – 

συμμετεχόντων 

 Σύστημα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  ανασχεδιασμός  των  εσωτερικών  λειτουργιών  του  επιμελητηρίου  για  την

απλούστευση  των  διαδικασιών  εγγραφών-διαγραφών-χορήγησης  πιστοποιητικών  κλπ,  παροχής

πληροφόρησης,  εξειδικευμένης  ενημέρωσης  σε  επιχειρήσεις  και  προώθησης  της  χρήσης  της ΤΠΕ στις

ΜΜΕ, θα στηριχθεί στα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Συστήματος του Ψηφιακού Επιμελητηρίου

σε συνδυασμό με την υλοποίηση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων ΤΠΕ για την βελτιστοποίηση της

εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού.

Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης του έργου θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας

των  αποτελεσμάτων  του  έργου,  οι  οποίες  θα  αποσκοπούν  στην  κοινοποίηση  των  στόχων  και  των

αποτελεσμάτων  του  έργου  σε  όσο  το  δυνατό  μεγαλύτερες  ομάδες  πολιτών/  επιχειρήσεων  που

συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες στόχους του έργου (Επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου, κλπ.). Με τις

προωθητικές  αυτές  δράσεις  επιδιώκεται  να  αυξηθεί  το  ποσοστό  των  ενδιαφερομένων  που  θα  είναι

ενημερωμένοι  για  τις  βελτιωμένες  υπηρεσίες  που  τους  παρέχονται  από  το  Επιμελητήριο,  μέσω  της

υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης.

Για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου έχουν προβλεφθεί:
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 Διοργάνωση 2 ενημερωτικών ημερίδων, στις οποίες θα προβληθεί το έργο καθώς και οι στόχοι και

τα αποτελέσματά του. Στις εκδηλώσεις αυτές θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες του Συστήματος

και οι υπηρεσίες που προσφέρει.

 Σχεδιασμός και παραγωγή Υλικού Προβολής:

o Δημιουργικό: Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας που θα παραχθεί στο

πλαίσιο  του  έργου  και  περιλαμβάνει  Δημιουργία-Σχεδιασμό  (συγγραφή  κειμένων  κτλ),

εικαστική επιμέλεια και διαμόρφωση του υλικού δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων,

μορφοποίηση,  τρόπος  παρουσίασης  κλπ.)  τουλάχιστον  του  ακόλουθου  υλικού

δημοσιότητας:

 Ένα ενημερωτικό έντυπο - φυλλάδιο (έγχρωμο)

 Πρόγραμμα ημερίδας (θα σταλεί στους αποδέκτες μέσω e-mail).

 Προσκλήσεις ημερίδας (θα σταλούν στους αποδέκτες μέσω e-mail).

 Το υλικό δημοσιότητας θα αναδεικνύει την ταυτότητα του έργου και θα ενισχύει

την αναγνωρισιμότητα του.

Το  περιεχόμενο  θα  είναι  περιεκτικό  και  κατανοητό  για  τις  διαφορετικές  κατηγορίες

αποδεκτών προς τις οποίες απευθύνεται.

o Παραγωγή  Εντύπου  Ενημέρωσης:  Το  έντυπο  ενημέρωσης  θα  έχει  σκοπό  την

ευαισθητοποίηση  και  την  ενημέρωση  της  κοινής  γνώμης  για  το  έργο.  Θα  παραχθούν

τουλάχιστον χίλια (1.000) έντυπα.

o Δελτίο Τύπου

Μεθοδολογία υλοποίησης

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει:

 να αναπτύξει την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της σύμβασης. 

 να  παρέχει  εγγενώς  την  απαραίτητη  ευελιξία  και  να  επιτρέπει  την  παραμετροποίηση  του
συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του
αναδόχου.

 Να παραδώσει ως παραδοτέο του έργου το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα δημιουργηθεί στα
πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού, να συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και
να διατίθεται  με  άδεια που θα επιτρέπει  την άνευ χρονικού,  εδαφικού ή άλλου περιορισμού
χρήση τους από τον φορέα

 να  τηρήσει  το  ισχύον  πλαίσιο  διαλειτουργικότητας  (Κανόνες  και  Πρότυπα  για  Διαδικτυακούς
Τόπους  του  Δημόσιου  Τομέα),  καθώς  και  του  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου  Διαλειτουργικότητας
(Communication CCOM (2017) 134)
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 να υλοποιήσει το έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ήλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο.

 να εξασφαλισθεί ότι θα τηρηθούν οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και
να διασφαλιστεί  η προσβασιμότητα των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με
αναπηρίες,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  άρθρο  3  του  Ν.4591/2019  και  στο  άρθρο  60  του  Ν.
4488/2017,  και  ιδιαίτερα στο σκέλος της  ηχητικής αφήγησης  περιεχομένου (ανάλυση αρχείου
Waveform >48Khz 16bit sampling rate, Encoding mp3 >256kbps)

 Εξασφαλίσει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακές φωτογραφίες, αφηγήσεις, ηχητική επένδυση
και  τρισδιάστατα  μοντέλα  κλπ.)  που  θα παραχθεί  στο  πλαίσιο  του  έργου  θα πρέπει  να  είναι
συμβατό με τις κατευθύνσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου
(Open Data)(Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024)

 Να συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 1027/2019 (ΦΕΚ 3739/Β’/08-10-2019) απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας με θέμα «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α’ 199)

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

 να εξετάσει τη χρήση δημόσιων ψηφιακών αποθετηρίων ως χώρου αποθήκευσης του ψηφιακού
περιεχομένου.  Προτείνεται  το  παραγόμενο  ψηφιακό  περιεχόμενο  όσο  και  τα  συστήματα
απόθεσης,  οργάνωσης  και  διάθεσής  του  να  συμμορφώνονται  με  τις  προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας,  ποιότητας,  τεκμηρίωσης  και  ψηφιοποίησης  του  Εθνικού  Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

 να διερευνήσει την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του έργου από τις υποδομές και τις
υπηρεσίες του έργου «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα ΣΥΖΕΞΙΣ ΙΙ

 να  εξετάσει  τη  δυνατότητα  διαλειτουργικότητας  με  το  έργο  "Αναβάθμιση  Λειτουργιών  της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την υποστήριξη
του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος" της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ)

 να  αναπτύξει  συγκεκριμένη  πολιτική  για  τη  λήψη  και  διαχείριση  των  αντιγράφων  ασφαλείας
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διασφαλίζει τη
δυνατότητα  ανάκτησης  των  δεδομένων,  ανά  πάσα  στιγμή,  για  το  πλήρες  εύρος  χρόνου  που
καθορίζει η σχετική νομοθεσία

 να  υιοθετήσει  τις  βασικές  τεχνικές  προδιαγραφές  του  έργου  με  τίτλο:  «Υλοποίηση  Κεντρικού
Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες
ψηφιακές  υπογραφές  καθώς  και  Μηχανισμό  Υποστήριξής  του  (helpdesk)»  [ΑΔΑ  Απόφασης
Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Ήλεκτρονικού Διαγωνισμού (Διακήρυξης): 66ΘΜ465ΧΘ0-ΏΓΘ]

 όσο αφορά τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που το επιμελητήριο καλείται να αναπτύξει
στην υπηρεσία των πολιτών, προτείνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι θεμιτό να
τηρούνται «οριζόντια», στο βαθμό του εφικτού:

Προδιαγραφές χρηστικότητας ηλ. υπηρεσιών 

 Να διατίθεται ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ questions)  

 Να προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα με στοιχεία επικοινωνίας 
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 Να διατίθεται μηχανισμός αποστολής σχολίων και παραπόνων 

 Να διατίθεται μηχανισμός μέτρησης της ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας

Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής ηλ. υπηρεσιών 

 Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας 

 Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας 

 Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης

Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων 

 Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και σχετικές με
την επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες 

 Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν 

 Να  παρέχεται  στο  χρήστη  η  δυνατότητα  συμπλήρωσης  ελλιπών  δεδομένων  του  προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας 

 Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα 

Ή  έννοια  της  ηλεκτρονικής  προσβασιμότητας  αφορά  τη  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  συστημάτων
πληροφορικής  και  της  ηλεκτρονικής  πληροφορίας  σε  οποιαδήποτε  μορφή  της  από  τα  ΑμεΑ.  Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει εκ κατασκευής να εμπεριέχουν όλα εκείνα τα δομικά συστατικά που τις
καθιστούν προσβάσιμες και εύχρηστες για «όλους» (το μεγαλύτερο δυνατό σύνολο) ανεξαιρέτως τους
πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε υλοποίηση έργου σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον και ως εκ τούτου θα συμμορφωθεί  με τις  απαιτήσεις  προσβασιμότητας  και τους κανόνες
ασφαλείας για τα ΑμεΑ. 

Αναλυτικότερα, κομβικά στοιχεία στην υλοποίησή του αφορούν:

o Στη συμμόρφωση του διαδικτυακού τόπου και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με

τις  Οδηγίες  για  την  Προσβασιμότητα  του  Περιεχομένου  του  Ιστού,  έκδοση  2.0  (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0)  του  διεθνή  οργανισμού  World Wide Web Consortium (W3C),  κατ'
ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας 'ΑΑ".

o Στη συμμόρφωση του διαδικτυακού τόπου και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που

προορίζονται  για χρήση μέσω κινητών και  φορητών συσκευών (πχ.  wearables,  tablets,  έξυπνα
τηλέφωνα κ.λπ.) με τις Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές
Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web BestPractices 1.0) του W3C

o Στην εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες

υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες
οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης)

o Στην  πρόβλεψη  προσβάσιμων  μορφών  διάδοσης  πληροφορίας  -  πληροφόρησης  (όπως

προσβάσιμη ιστοσελίδα).

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να ορίσει την ομάδα έργου, που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση
της σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 περ.γ’, τα δε βιογραφικά σημειώματα να είναι
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Ή  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  8  μήνες  από  την  υπογραφή  της,  σύμφωνα  με  τα  κατωτέρω
οριζόμενα:

Φάση 1

Μήνας Έναρξης 0 Μήνας Λήξης 1

Τίτλος Φάσης Μελέτη Εφαρμογής

Στόχος  της  Φάσης  1  –  Μελέτη Εφαρμογής  είναι  η  σύνταξη  ενός  εγχειριδίου  αναφοράς  που θα
αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου
να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση και θα προσδιορίζει τους κινδύνους αστοχίας της πράξης.

Περιγραφή Φάσης :
Ή μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει: α) το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) με τις
διαδικασίες  και  τους  μηχανισμούς  να  αποτελούν  ένα  πρότυπο  και  ολοκληρωμένο  σύνολο,
προσαρμοσμένο  στις  ιδιαιτερότητες  που  θέτουν  οι  οργανωτικές,  διοικητικές  και  τεχνολογικές
παράμετροι  του  έργου  β)  επικαιροποίηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  γ)  οριστικοποίηση  -
ιεράρχηση  των  επιχειρησιακών,  λειτουργικών  και  τεχνικών  απαιτήσεων  της  πράξης  καθώς  και
οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους της πράξης δ) οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης
επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση
και  προτεινόμενο  σχεδιασμό  ε)  μεθοδολογία  και  αρχικά  σενάρια  ελέγχου  αποδοχής  καθώς  και
καθορισμό της μεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης στ) μεθοδολογία, πρόγραμμα
και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες
προσαρμογές ζ) Τελικό πλάνο ενεργειών και δράσεων.

Παραδοτέα:

 Π1.1: Μελέτη εφαρμογής

Φάση 2

Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 6

Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη, έλεγχος και ολοκλήρωση υποσυστημάτων  και εφαρμογών

Στόχος  της  Φάσης  2  είναι  η  ανάπτυξη,  ο  έλεγχος  και  η  ολοκλήρωση  όλων  των  επιμέρους
υποσυστημάτων και εφαρμογών σε μία πλατφόρμα

Περιγραφή Φάσης :

Στην Φάση 2 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:  α) ανάπτυξη Εφαρμογών β) Μεμονωμένος
έλεγχος  (unit testing)  εφαρμογών  (με  βάση  σενάρια  ελέγχου  μεμονωμένης  λειτουργικότητας)  γ)
ενοποίηση  υποσυστημάτων  σε  ‘τελικές’  Εφαρμογές  (System Integration)  δ)  έλεγχος  ορθότητας
λειτουργίας  ενοποιημένων  εφαρμογών  ε)  μεμονωμένος  έλεγχος  (System testing)  εφαρμογής  (με
βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας)  στ)  τεκμηρίωση των  modules των εφαρμογών
καθώς  και  της  βάσης  δεδομένων  ζ)  τεκμηρίωση  χρήσης  των  εφαρμογών.  Στη  Φάση  2  θα
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις για κάθε υποσύστημα/εφαρμογή: 

1. Ανάπτυξη Εφαρμογών 

2. Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) εφαρμογών (με βάση σενάρια ελέγχου μεμονωμένης
λειτουργικότητας) 
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3. Ενοποίηση υποσυστημάτων σε «τελικές» Εφαρμογές (System Integration) 

4. Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένων εφαρμογών 

5. Μεμονωμένος έλεγχος (System testing) εφαρμογής (με βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης
λειτουργίας) 

6. Τεκμηρίωση των modules των εφαρμογών καθώς και της βάσης δεδομένων 

7. Τεκμηρίωση χρήσης των εφαρμογών

Παραδοτέα:

 Π.2.1  Αναβάθμιση  του  ΟΠΣ  του  επιμελητηρίου  σε  σύγχρονη  τεχνολογία  cloud,  που  θα

αποτελέσει  την  βάση  για  την  παροχή  απομακρυσμένων  υπηρεσιών  προς  τα  μέλη  του

επιμελητηρίου (με χρήση g-cloud)

 Π.2.2  Αναβάθμιση  της  ψηφιακής  πύλης  του  επιμελητηρίου  (portal)  με  επιπλέον  υπηρεσία

livestreaming

 Π.2.3 Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον (application)

 Π.2.4 Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των

μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-

mail,  sms μηνύματα σε  viber κλπ  για την μαζική  αποστολή στοχευμένων -  εξατομικευμένων

ενημερώσεων

 Π.2.5  Θα  αναπτυχθεί,  με  την  βοήθεια  ενός  ψηφιακού  τηλεφωνικού  κέντρου,  ένα  σύστημα

καταγραφής όλων των συνομιλιών των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.

 Π.2.6  Υποσύστημα  ηλεκτρονικής  διεκπεραίωσης  όλων  των  συναλλαγών  των  Επιχειρήσεων  -

Μελών με το Επιμελητήριο.

 Π.2.7  Υποσύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα του

Επιμελητηρίου

 Π.2.8  Την  online αίτηση  συμμετοχής  σε  συνέδρια  –  εκδηλώσεις  που  διοργανώνει  το

επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής με τήρηση ιστορικού αρχείου συμμετοχής κλπ

Φάση 3

Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 6

Τίτλος Φάσης Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  εξοπλισμού  και
βασικού λογισμικού

Στόχος της Φάσης 3 είναι η ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του
τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.

Περιγραφή Φάσης : 

Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  εξοπλισμού και  βασικού  λογισμικού,  τα  τεχνικά
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χαρακτηριστικά των οποίων βρίσκονται στην  αναλυτική περιγραφή του έργου

Παραδοτέα:

 Π3.1: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και βασικού λογισμικού

Φάση 4

Μήνας Έναρξης 7 Μήνας Λήξης 7

Τίτλος Φάσης Εκπαίδευση τελικών χρηστών

Στόχος της Φάσης 4 είναι η εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας

Περιγραφή Φάσης :

Στη  συγκεκριμένη  φάση  η  εκπαίδευση,  θα  περιλαμβάνει:  α)  εκπαίδευση  δύο (2)  στελεχών στις
τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον
(10) ώρες εκπαίδευσης συνολικά β) εκπαίδευση δύο (2) χρηστών με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά),
στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον (10) ωρών εκπαίδευσης
συνολικά. Στην «Τεκμηρίωση» του συστήματος εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται και τα εγχειρίδια /
υλικό της εκπαίδευσης.  Συνολικές ώρες εκπαίδευσης 20 ώρες.

Παραδοτέα:

 Π4.1: Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών 
 Π4.2: Εκπαιδευτικό υλικό
 Π4.3: Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών

Φάση 5

Μήνας Έναρξης 8 Μήνας Λήξης 8

Τίτλος Φάσης Πιλοτική Λειτουργία 

Στόχος της Φάσης 5 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από
συνθήκες  πιλοτικής  λειτουργίας  εξασφαλίζοντας  την  απαιτούμενη  διαθεσιμότητα  για  χρονικό
διάστημα τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Περιγραφή Φάσης :

Στη συγκεκριμένη φάση η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει: α) Βελτιώσεις των εφαρμογών β)
Επίλυση  προβλημάτων  –  υποστήριξη  χρηστών  γ)  Συλλογή  παρατηρήσεων  από  τους  χρήστες  δ)
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών ε) Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ.
στ)  Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική λειτουργία είναι να
ελεγχθούν  διεξοδικά:  i)  οι  παραμετροποιήσεις  και  προσαρμογές  λογισμικού  που  έγιναν  ii)  η
εγκατάσταση του εξοπλισμού iii) οι ρυθμίσεις των εφαρμογών iv) οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων
v) η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες vi) η φυσική ανταπόκριση του
συστήματος vii) oι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων viii) οποιαδήποτε άλλη παράμετρος
επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος  ix) οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη
βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).  

Παραδοτέα:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 79

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 79/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



 Π5.1: Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος
 Π5.2: Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος
 Π5.3: Το σύνολο του πηγαίου κώδικα και το σχήμα της βάσης που θα παραχθεί στα πλαίσια των

υπηρεσιών  υλοποίησης  λογισμικού.  Θα  συνοδεύεται  από  αναλυτική  τεκμηρίωση  και  θα
διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα

 Π5.4: Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του έργου

Υπεργολαβία 

Ο υποψήφιος ανάδοχος σε περίπτωση που αναθέσει μέρος του έργου σε υπεργολάβο, θα πρέπει να είναι
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες του έργου της παρούσας διακήρυξης παρέχονται στην έδρα του Επιμελητηρίου η οποία
βρίσκεται στη Διεύθυνση: Μητροπόλεως 60, Καστοριά.

Σχηματικά η διάρκεια της Σύμβασης απεικονίζεται στο διάγραμμα GANTT που ακολουθεί:

Διάρκεια Έργου σε Μήνες

Φάσεις 1 2 3 4 5 6 7 8

1         

2         

3         

4         

5

Παραδοτέα

Α/Α
Παραδοτέου

Τίτλος Παραδοτέου
Τύπος

Παραδο
τέου6

Μήνας
Παράδοσης7

Π.1.1 Μελέτη Εφαρμογής Μ Μ1

Π2.1 Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε Λ Μ6

6Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

7Μήνας  Παράδοσης  Παραδοτέου  (π.χ.  Μ1,  Μ2,  ...ΜΝ)  όπου  Μ1  είναι  ο  πρώτος  μήνας  (δηλ.  μήνας
έναρξης) του Έργου
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σύγχρονη  τεχνολογία  cloud,  που  θα
αποτελέσει  την  βάση  για  την  παροχή
απομακρυσμένων  υπηρεσιών  προς  τα  μέλη
του επιμελητηρίου (με χρήση g-cloud)

Π2.2
Αναβάθμιση  της  ψηφιακής  πύλης  του
επιμελητηρίου (portal) με επιπλέον υπηρεσία
livestreaming

Λ Μ6

Π2.3
Ανάπτυξη  του  portal σε  mobile περιβάλλον
(application)

Λ Μ6

Π2.4

Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου 
μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών του επιμελητηρίου και άλλων 
φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια 
επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber 
κλπ για την μαζική αποστολή στοχευμένων - 
εξατομικευμένων ενημερώσεων

Λ Μ6

Π2.5

Θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια ενός 
ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα 
σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών 
των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.

Λ Μ6

Π2.6
Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης 
όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - 
Μελών με το Επιμελητήριο.

Λ Μ6

Π2.7
Υποσύστημα Ψηφιακής διαχείρισης 
εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα
του Επιμελητηρίου

Λ Μ6

Π.2.8

Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – 
εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
επιμελητήριο, με δυνατότητα online 
πληρωμής με τήρηση ιστορικού αρχείου 
συμμετοχής κλπ

Λ Μ6

Π3.1
Προμήθεια, εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση εξοπλισμού και  βασικού 
λογισμικού

ΥΛ Μ6

Π4.1
Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / 
εκπαίδευσης στελεχών

Υ Μ7

Π4.2 Εκπαιδευτικό υλικό Υ Μ7

Π4.3
Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης 
στελεχών

Υ Μ7

Π5.1
Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας 
συστήματος 

Υ Μ8

Π5.2 Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της Λ Μ8
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αποτελεσματικής αξιοποίησης του 
συστήματος

Π5.3

Το σύνολο του πηγαίου κώδικα και το σχήμα 
της βάσης που θα παραχθεί στα πλαίσια των 
υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού. Θα 
συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και 
θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την 
περαιτέρω χρήση του από το φορέα

Λ Μ8

Π5.4
Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του 
έργου

Υ Μ8

Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού της  ΑΑ

Που θα περιλαμβάνει:

εκπαίδευση δύο (2)  χρηστών με  βάση  εγχειρίδια  (στα  Ελληνικά),  στη  χρήση  των εφαρμογών που θα
αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον (10) ωρών εκπαίδευσης. 

εκπαίδευση δύο (2) στελεχών στις τεχνολογικές υποδομές ΚΑΙ στη διαχείριση των συστημάτων που θα
εγκατασταθούν, τουλάχιστον (10) ώρες εκπαίδευσης. 

τα εγχειρίδια / υλικό της εκπαίδευσης. 

Πιλοτική λειτουργία 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει αναλυτικά τον τρόπο της πιλοτικής λειτουργίας των
εφαρμογών και των υποσυστημάτων 

Εγγυήσεις-Συντήρηση

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει  την διάρκεια εγγύησης – συντήρησης των παραδοτέων:
λογισμικού,  εξοπλισμού  και  της  επικαιροποίησης  της  συλλογής  του  περιεχομένου  και  να  περιγράψει
αναλυτικά την υπηρεσία «εγγύηση – συντήρηση».  Ελαχίστη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (δωρεάν
συντήρηση) είναι τα δύο (2) έτη και συνολικά της περιόδου εγγύησης – συντήρησης (ΠΕΣ) είναι τα πέντε
(5) έτη.

Το είδος της προσφερόμενης εγγύησης και συντήρησης , για τα λογισμικά:

1. Την υποστήριξη όλων των εφαρμογών από ειδικούς συνεργάτες της αναδόχου εταιρείας (help
desk), για όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω τηλεφώνου και Internet

2. Την  αυτόματη  αποστολή  νέων  εκδόσεων,  για  την  άμεση  αποκατάσταση  των  βλαβών  και  την
βελτίωση λειτουργικότητας των εφαρμογών

Για τον εξοπλισμό:

1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk.
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2. On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και
οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι
οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.

3. Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος

Ο  ανάδοχος,   για   εγγύηση  –  συντήρηση   του  λογισμικού  και  του  εξοπλισμού,  καταθέτει  Εγγυητική
Επιστολή Καλής Λειτουργίας , κατά τα οριζόμενα, στη παράγραφο 4.1.2 «Εγγύηση καλής λειτουργίας» της
Διακήρυξης  και στο άρθρο  10 «Εγγυημένη Λειτουργία της Πράξης» της σύμβασης,  σύμφωνης με το
σχετικό υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ VI της Διακήρυξης.

Παρατάσεις 

Ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την ΑΑ, παράταση ολοκλήρωσης του έργου μετά από
σαφή  αιτιολόγηση  της  παράτασης  ολοκλήρωσης  του  έργου,  χωρίς  την  αύξηση  του  οικονομικού
αντικειμένου.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  Χρηματοδότηση  του  έργου  περιγράφονται  στην  παράγραφο  1.2.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  126.180,00 ευρώ

Ο ΦΠΑ της προσφερόμενης αξίας επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τον ανάδοχο.

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ

ΦΠΑ)

1 Μελέτη Εφαρμογής
ΠΑΡΟΧΉ

ΥΠΉΡΕΣΙΏΝ
Α/Μ 1 -   € -   € -   €

2.1 Αναβάθμιση του ΟΠΣ του 
επιμελητηρίου σε σύγχρονη 
τεχνολογία cloud, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί ένα 
σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον εσωτερικής 
οργάνωσης, που θα 
αποτελέσει την βάση για την
παροχή απομακρυσμένων 
υπηρεσιών προς τα μέλη του
επιμελητηρίου. Όλες οι 
βάσεις δεδομένων θα 
βρίσκονται στο datacenter 
(g-cloud) με συγχρονισμό με 
τον τοπικό server του 
επιμελητηρίου, ως 
εναλλακτική επιλογή της 

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 8 2.500,00 € 3.100,00 € 24.800,00 €
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εσωτερικής λειτουργίας του 
επιμελητηρίου

2.2

Αναβάθμιση της ψηφιακής 
πύλης του επιμελητηρίου 
(portal), έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις 
νέες τεχνολογίες (με 
επιπλέον υπηρεσία 
livestreaming)

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 4 2.500,00 € 3.100,00 € 12.400,00 €

2.3

 Ανάπτυξη του portal σε 
mobile περιβάλλον 
(application), με online 
ενημέρωση αυτού από το 
web portal, για περιβάλλον i-
phone & android.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 4 2.500,00 € 3.100,00 € 12.400,00 €

2.4

Δημιουργία ενός σύγχρονου 
και ευέλικτου μηχανισμού 
επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των μελών του 
επιμελητηρίου και άλλων 
φορέων, χρησιμοποιώντας 
όλα τα κανάλια επικοινωνίες
e-mail, sms μηνύματα σε 
viber κλπ, για την μαζική 
αποστολή στοχευμένων -  
εξατομικευμένων 
ενημερώσεων.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 4 2.500,00 € 3.100,00 € 12.400,00 €

2.5

Στα πλαίσια του 
εκσυγχρονισμού του 
επιμελητηρίου θα 
αναπτυχθεί, με την βοήθεια 
ενός ψηφιακού 
τηλεφωνικού κέντρου, ένα 
σύστημα καταγραφής όλων 
των συνομιλιών  των μελών 
με τα στελέχη του 
επιμελητηρίου. Θα γίνεται 
αυτόματη αναζήτηση του 
αριθμού τηλεφώνου του 
καλούντος, στο μητρώο 
μελών αυτού. θα γίνεται 
καταγραφή στο ιστορικό της 
καρτέλας του μέλους, του 
ερωτήματος  του καλούντος 
και της απάντησης, καθώς 
επίσης και φωνητική 
καταγραφή όλης της 
συνομιλίας, με δυνατότητα 
ανάκλησης αυτής.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 4 2.500,00 € 3.100,00 € 12.400,00 €
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2.6

Υποσύστημα ηλεκτρονικής 
διεκπεραίωσης όλων των 
συναλλαγών των 
Επιχειρήσεων - Μελών με το 
Επιμελητήριο.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 10 2.500,00 € 3.100,00 € 31.000,00 €

2.7

Υποσύστημα ψηφιακής 
διαχείρισης εγγράφων 
άμεσα συνδεδεμένο με τα 
μητρώα του Επιμελητηρίου

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 3 2.500,00 € 3.100,00 € 9.300,00 €

2.8

Την online αίτηση 
συμμετοχής σε συνέδρια – 
εκδηλώσεις που 
διοργανώνει το 
επιμελητήριο, με 
δυνατότητα online 
πληρωμής

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ 3 2.500,00 € 3.100,00 € 9.300,00 €

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Μ
41

124.000,00 €

3.1 data server 
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 1 7.500,00 € 9.300,00 € 9.300,00 €

3.2 Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 1 5.280,00 € 6.547,20 € 6.547,20 €

3.3 IP τηλεφωνικές συσκευές
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 10 200,00 € 248,00 € 2.480,00 €

3.4 Σαρωτής Α4 
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 6 350,00 € 434,00 € 2.604,00 €

3.5
laptop για την δημιουργία 
της υπηρεσίας livestreaming

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 1 1.400,00 € 1.736,00 € 1.736,00 €

3.6
cameras για την δημιουργία 
της υπηρεσίας livestreaming

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 3 400,00 € 496,00 € 1.488,00 €

3.7
Video-Audio card για την 
δημιουργία της υπηρεσίας 
livestreaming

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΕΜ 1 700,00 € 868,00 € 868,00 €

3.8
Εγκατάσταση και 
Παραμετροποίηση 
Κεντρικού Εξοπλισμού

ΠΑΡΟΧΉ
ΥΠΉΡΕΣΙΏΝ

Α/Μ 1 -   € -   € -   €

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
25.023,20 €
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4.1 Εκπαίδευση Χρηστών
ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ
Α/Μ 0,2 -   € -   € -   €

4.2 Εκπαίδευση Διαχειριστών
ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ
Α/Μ 0,2 -   € -   € -   €

4.3
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ

Α/Μ 0,6 -   € -   € -   €

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   1

-   €

5.1 Πιλοτική Λειτουργία

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ

ΕΝΑΡΞΉΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α/Μ 0,5 -   € -   € -   €

5.2 Δοκιμαστική Λειτουργία

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ

ΕΝΑΡΞΉΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α/Μ 0,5 -   € -   € -   €

5.3
Δράσεις Προβολής και 
Δημοσιότητας του έργου

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤ'
ΑΠΟΚΟΠΉ

1 6.000,00 € 7.440,00 € 7.440,00 €

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

7.440,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

156.463,20 €

Πίνακες Συμμόρφωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης

Στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει
υποχρεωτικό  αριθμητικό  μέγεθος  της  προδιαγραφής  και  απαιτεί  συμμόρφωση),  τότε  η
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο, θεωρούμενη ως
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΉΣΉ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε
η  προδιαγραφή  δεν  είναι  απαράβατος  όρος.  Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  τους  μη
απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  πληρούνται  ή  όχι  από την  Προσφορά ή  ένα  αριθμητικό
μέγεθος  που  δηλώνει  την  ποσότητα  του  αντίστοιχου  χαρακτηριστικού  στην  Προσφορά.
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η
αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και  επιβεβαίωσης  της  πλήρωσης  της
απαίτησης.

Στη  στήλη  «ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  στο
δικαιολογητικό  εκείνο  στοιχείο  που  προσκομίζεται  προς  απόδειξη  πλήρωσης  της
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συγκεκριμένης απαίτησης. Ή παραπομπή γίνεται με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση,
όπως  αποτυπώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης.  Ή  παραπομπή  μπορεί  να  αφορά  σε
χαρακτηριστικά  της  τεχνικής  προσφοράς  στην  τεχνική  έκθεση  όπου  αποτυπώνεται  το
ολοκληρωμένο σχέδιο ή η μέθοδος υλοποίησης για κάθε επιμέρους παρεχόμενη υπηρεσία,
στις   αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  του  τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας τους ή στην αναφορά μεθοδολογίας για την παροχή τους κλπ,
που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  αναδόχου  τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  του  Πίνακα
Συμμόρφωσης. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ

1 Μελέτη Εφαρμογής ΝΑΙ

2

Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε 
σύγχρονη τεχνολογία cloud, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης, που θα 
αποτελέσει την βάση για την παροχή 
απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του 
επιμελητηρίου. Όλες οι βάσεις δεδομένων θα 
βρίσκονται στο datacenter (g-cloud) με 
συγχρονισμό με τον τοπικό server του 
επιμελητηρίου, ως εναλλακτική επιλογή της 
εσωτερικής λειτουργίας του επιμελητηρίου

ΝΑΙ

3

Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του 
επιμελητηρίου (portal), έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τεχνολογίες 

ΝΑΙ

4

Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον 
(application), με online ενημέρωση αυτού από το
web portal, για περιβάλλον i-phone & android.

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ

5

Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου 
μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των 
μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, 
χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-
mail, sms μηνύματα σε viber κλπ, για την μαζική 
αποστολή στοχευμένων -  εξατομικευμένων 
ενημερώσεων.

ΝΑΙ

6

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του 
επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια 
ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα 
σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών  των 
μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου. Θα 
γίνεται αυτόματη αναζήτηση του αριθμού 
τηλεφώνου του καλούντος, στο μητρώο μελών 
αυτού. θα γίνεται καταγραφή στο ιστορικό της 
καρτέλας του μέλους, του ερωτήματος  του 
καλούντος και της απάντησης, καθώς επίσης και 
φωνητική καταγραφή όλης της συνομιλίας, με 
δυνατότητα ανάκλησης αυτής.

ΝΑΙ

7

Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων 
των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με 
το Επιμελητήριο.

ΝΑΙ

8

Υποσύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων 
άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα του 
Επιμελητηρίου

ΝΑΙ

9

Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – 
εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο, 
με δυνατότητα online πληρωμής

NAI

10
Τελική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του

εξοπλισμού. 
NAI

11
Εκπαίδευση  και  μεταφορά  τεχνογνωσίας  στο

προσωπικό του επιμελητηρίου.
NAI

12
Πιλοτική  λειτουργία  όλων  των  εφαρμογών  και

δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου
NAI

1. Εξοπλισμός data server
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Α/Α SERVER ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉ
Σ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1. Τύπος-Κατασκευαστής - Σειρά - Μοντέλο ΝΑΙ

1.1.2. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων (rack
mountable)

1

1.1.3. Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό ΝΑΙ

1.2. ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2.1.
Υποστηριζόμενες  CPU στη  μέγιστη
σύνθεση  του  προσφερόμενου
συστήματος 

≥2

1.2.2. Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών 2

1.2.3. Να  αναφερθεί  ο  τύπος  των
επεξεργαστών

≥ Intel Xeon 

1.3. ΜΝΉΜΉ

1.3.1. Προ εγκατεστημένη (GΒ) ≥64GB

1.3.2. Μνήμη τεχνολογίας DDR4 ΝΑΙ

1.4. ΔΙΚΤΥΟ

1.4.1. Dual Port Gigabit Server Adapter ΝΑΙ

1.5. SYSTEM & DATA DISKS – CONTROLLERS

1.5.1. Δίσκοι SSD ≥6

1.6. UPS

1.6.1. Nominal power (VA) 2000

1.6.2. Technology
Line
interactive

1.7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ

1.7.1. Απαιτείτε άδεια για MS Windows Server
2022 STD ή ισοδύναμο με 15 device Cals,

ΝΑΙ

1.8. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ

1.8.1. Εγγύηση onsite από τον κατασκευαστή ≥5 έτη

1.8.2. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1
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2. Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Κέντρου

Α/Α ΤΉΛΕΦΏΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ

2.1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2.1.1. Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο NAI

2.1.2. Υποστήριξη Tapi protocol NAI

2.1.3. Υποστήριξη  ≥10  ip  τηλεφωνικών
συσκευών 

NAI

2.1.4. Υποστήριξη  καταγραφής
συνομιλιών  

NAI

2.1.5. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1

2.2. ΤΉΛΕΦΏΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

2.2.1. IP τηλεφωνική  συσκευή,  με  1  ή
περισσότερα sip account support

≥ 10

2.3. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ

2.3.1. Εγκατάσταση-σύνδεση του κέντρου
στο υπάρχον δίκτυο

NAI

2.3.2. Προγραμματισμός του τηλεφωνικού
κέντρου  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες
της υπηρεσίας

NAI

2.3.3. Εγκατάσταση  των  τηλεφωνικών
συσκευών  σε  σημεία  που  θα
υποδειχθούν.

NAI

3. Εξοπλισμός Live Streaming

Α/Α
ΖΏΝΤΑΝΉ  ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΉ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉ
Σ

3.1. Φορητός Ή/Υ

3.1.1. Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο

ΝΑΙ

3.1.2. CPU ≥ i3 gen10
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3.1.3. Monitor 15.6 Full HD ΝΑΙ

3.1.4. Ram DDR4 ≥ 8GB

3.1.5. SSD ≥ 256GB

3.1.6. Wifi ΝΑΙ

3.1.7. Λειτουργικό Σύστημα 
≥  MS
Windows 10 

3.1.8. Εγγύηση onsite ≥ 1 έτους

3.1.9. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1

3.2. Camera

3.2.1. Resolution Full HD

3.2.2. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 3

3.3. Video-Audio external card

3.3.1. HDMI, input NAI

3.3.2. HDMI, output NAI

3.3.3. Ethernet port NAI

3.3.4. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1

3.4. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ

3.4.1. Εγκατάσταση  του  εξοπλισμού
αναμετάδοσης  συνεδριάσεων  σε
υποδομή που θα υποδειχθεί.

ΝΑΙ

3.4.2. Προγραμματισμός  του  εξοπλισμού
σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της
υπηρεσίας  και  σύνδεση  με  την
υπάρχουσα υποδομή

ΝΑΙ

4. Σαρωτής Α4 διπλής όψης

Α/Α Σαρωτής Α4 διπλής όψης ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

4.1.1. Σαρωτής  με  αυτόματο  τροφοδότη
εγγράφων (ADF)

ΝΑΙ

4.1.2. Σάρωση  μονής  και  διπλής  όψης
(simplex & duplex)

ΝΑΙ
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4.1.3. διασύνδεση (Interface) USB 2.0 ΝΑΙ

4.1.4. Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS, TWAIN

4.1.5. Απαιτείται εγγύηση 2 ετών ΝΑΙ

4.1.6. Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 6

Διευκρινίσεις:

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΏΝ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

2. Ή  αρμόδια  Επιτροπή θα  αξιολογήσει  τα  παρεχόμενα  από τους  προσφέροντες  στοιχεία  κατά  την

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει  απαντηθεί  οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΏΝ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ, τότε η

απάντηση θεωρείται αρνητική.

4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες

υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής  να  υλοποιήσει  και  να  παραδώσει  το  σύνολο  του  υπηρεσιών  που  έχει  αναλάβει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα και παραρτήματα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις
επιμέρους εργασίες  που αυτό περιλαμβάνει  και τηρώντας απαρέγκλιτα τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να
συνεργάζεται  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών.

3. Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας
Έργου,  καθώς  και  των  εξωτερικών  συνεργατών,  όπως  και  των  υπεργολάβων,  που  θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των εξωτερικών συνεργατών και
των υπεργολάβων, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα,
ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
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τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει  την  αντικατάσταση  μέλους  της  Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου,  οπότε  ο  Ανάδοχος
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
Έργου, δύναται να γίνει μετά από σχετική ενημέρωση του αναδόχου προς την αναθέτουσα
αρχή  και  μόνο  με  άλλο  πρόσωπο  αντιστοίχων  προσόντων  ή  εμπειρίας.  Ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

5. O  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  και  πλήρως  υπεύθυνος  για  πράξεις  ή  παραλείψεις  του
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση
του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το  συμφέρον  της
Αναθέτουσας Αρχής.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση όλων των φάσεων του έργου να τηρεί τους όρους
χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016)  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  3471/2006  για  την
προστασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της  ιδιωτικής  ζωής  στον  τομέα  των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

8. Ή Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.

9. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που  αποτελούν  την
Ένωση/Κοινοπραξία,  θα  είναι  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνα,  έναντι  της
Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

10. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/Κοινοπραξία  και  κατά  τη  διάρκεια  της
εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας,  εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  Μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη  ολοκλήρωσης  της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα.

11. Σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης,  ή  θέσης  σε  καθεστώς  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή
εκκαθάρισης  ενός  εκ  των  μελών  της  ένωσης  που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η  Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα
αλληλεγγύως εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,  μόνο εφόσον αυτά είναι  σε θέση να τις
εκπληρώσουν.  Ή  κρίση  για  τη  δυνατότητα  εκπλήρωσης  ή  μη  των  όρων  της  Σύμβασης
εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η
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Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με
το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18
του ν.4412/2016 και τις μετ΄ αυτού τροποποιήσεις του.

13. Κατά  την  υλοποίηση  του  έργου  τηρούνται  οι  κανόνες  δημοσιότητας  για  έργα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., με την κατάλληλη σήμανση των παραδοτέων, είτε αυτά
είναι σε ψηφιακή, είτε σε έντυπη μορφή.

14. Σε  κάθε  ηλεκτρονική  δημοσίευση  ή  έντυπη εκτύπωση στο πλαίσιο  του συγκεκριμένου
έργου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το λογότυπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Για  την  ορθή  ένθεση  των  λογοτύπων  θα  ακολουθούνται  οι  οδηγίες  των  σχετικών
επικοινωνιακών οδηγών.

15. Στις προτάσεις προβολής του Αναδόχου στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη  οι  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  Ν.  4487/2017  ΦΕΚ  Α.116/9-8-2017  «Ήλεκτρονικό
σύστημα  διάθεσης  τηλεοπτικού  διαφημιστικού  χρόνου,  τροποποίηση  του  Ν.  3548/2007,
σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις
έντυπες  εκδόσεις,  δημιουργία  θεσμικού  πλαισίου  για  την  ενίσχυση  της  παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται  στο κείμενο  της διακήρυξης ως αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Tο αρχείο  XML αναρτάται για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίαςeΕΕΕΣ τη σχετική
απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Μελών Ομάδας Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
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Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

ΔιεύθυνσηΚατοικί
ας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος
Τίτλος

Πτυχίου
Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

(στο  προτεινόμενο,  από  τον  υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο Εργοδότης
Θέση και Καθήκοντα

στο Έργο

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος

(από – έως)
Α/Μ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

(Ανήκει στην …./…… Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Επιμελητηρίου Καστοριάς)
Προς :
Το Επιμελητήριο Καστοριάς
Σύμφωνα με την …./….. πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
«_____________________________  __________________________  _______________»,προσφέρω  την
ακόλουθη  οικονομική  προσφορά:  …(αριθμητικώς)  …€  (…………..ολογράφως………………)  μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  με  ΦΠΑ  ………(αριθμητικώς)……  €   (…………..ολογράφως………………)  και
συνολικό ποσό …(αριθμητικώς) …€ (…………..ολογράφως………………). 

Δηλώνω  ότι  δεσμεύομαι  από  τις  προσφερόμενες  τιμές  και  τις  υποβάλλω  προκειμένου  να
χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος
διαγωνισμού.  
Δηλώνω επίσης ότι επιλέγω τον …… τρόπο πληρωμής όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 της
Διακήρυξης και ο οποίος αναφέρει ……….
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……………………………, ΉΉ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ο Προσφέρων [υπογραφή – σφραγίδα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Εγγύηση συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΉΣ.......................................................................

Ήμερομηνία έκδοσης...........................

Προς: 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας:  της  Εταιρίας  ………..  οδός  ………….  αριθμός  …  ΤΚ  ………..  ΑΦΜ

………….,}
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός .................ΤΚ……………… ΑΦΜ ………………..

β)……….…. οδός............................. αριθμός .................ΤΚ……………… ΑΦΜ ………………..

γ)………….. οδός............................. αριθμός  .................ΤΚ……………… ΑΦΜ ………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................  για  τη  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε

τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Ή παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της

Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης,  ύστερα  από  έγγραφη  δήλωσή  σας,  με  την

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

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

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο

το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΉΣ.......................................................................

Ήμερομηνία έκδοσης...........................

Προς: 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… ΑΦΜ

………………..} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………..
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β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................

που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με

αντικείμενο  (συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου)  …….………..……  συνολικής  αξίας  (συμπληρώνετε  το

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη

με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερος της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης) ή μέχρις ότου

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε

σχετική υποχρέωση.

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης,  ύστερα  από  έγγραφη  δήλωσή  σας,  με  την

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

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

χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο

το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Εγγύηση Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΉΣ.......................................................................

Ήμερομηνία έκδοσης...........................

Προς: 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ΑΦΜ ………………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
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α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………………

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό ................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό……….,

στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ………….

για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε

το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και

μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ  (συμπληρώνετε  το  ποσό  το  οποίο  καλύπτει  η  συγκεκριμένη  εγγυητική

επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της

Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε βάρος των Εταιριών της Ένωσης ………………

ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας/ή των οποίων εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η

εγγύησή μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

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

Ήμερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: 

………………., ΤΚ ………….., ………………, Ελλάδα

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

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

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

ευρώ………………………………………………………………………..

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 102

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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υπέρ του: 

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

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

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

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

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

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

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή λειτουργία του συνόλου των παραδοτέων υπαριθ ..... σύμβασης  «………………..» σύμφωνα και

με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.1.2   της  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξης

«……………………» του ……………………… με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …….

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

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

σε πέντε (5)ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

τέλος χαρτοσήμου.

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ή Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος  Διαγωνισμού,  από  το  φυσικό  πρόσωπο  το  οποίο  είναι  το  ίδιο  Προσφέρων  ή  Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  η  εν  γένει  ασφάλεια  και  προστασία  των  συναλλαγών.  Τα  δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α)  Φορείς  στους  οποίους  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  ενεργειών  για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
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του Ήλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV.  Τα  δεδομένα  θα  τηρούνται  για  χρονικό  διάστημα  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τη  διάρκεια  της
εκτέλεσης της σύμβασης,  και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.  H Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII – Σχέδιο Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση

Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Καστοριάς»

Στην Καστοριά, σήμερα, …….. 2023, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:   

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιμελητήριο Καστοριάς», που εδρεύει

στην Καστοριά στη διεύθυνση Μητροπόλεως 60, Τ.Κ.: 52100, με ΑΦΜ 099221239, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Καραταγλίδη,  Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, το

οποίο θα καλείται, εν συνεχεία,  για συντομία, «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2. Της ……….., η οποία θα καλείται, εν συνεχεία, για συντομία, «Ανάδοχος»

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης
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1. Ή παρούσα σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση Πληροφοριακών

Συστημάτων  και  ηλεκτρονικών  υποδομών  του  Επιμελητηρίου  Καστοριάς»,  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.

226/10-06-2022 ΑΔΑ ΨΒΘ57ΛΨ-Φ1Υ και έχει λάβει κωδικό MIS 5062105

2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής, η

υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop),  και η παροχή εξειδικευμένης

επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός

και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η Αναθέτουσα Αρχή στις επιχειρήσεις,

με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των

επιχειρήσεων.  Ή υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης από τη μια θα παρέχει  στην Αναθέτουσα

Αρχή το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και

από  την  άλλη  στα  μέλη  της  τη  δυνατότητα  απομακρυσμένων  υπηρεσιών,  με  άμεση  και  αμφίδρομη

επικοινωνία.  Αναλυτική  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  και  των  επιμέρους  παραδοτέων

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2. Συμβατικό Τίμημα - Χρηματοδότηση της Σύμβασης

1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των……….ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κωδ. ΣΑ

ΕΠ0051.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  και  συγκεκριμένα  το

Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  και  από  εθνικούς  πόρους  μέσω  του  ΠΔΕ.  Η

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.

ενάριθ. έργου 2022ΕΠ00510028)

ΑΡΘΡΟ 3. Διάρκεια Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης- Παράταση

1. Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  θα  υλοποιηθεί  εντός  οκτώ  (8)  μηνών  από  την  υπογραφή  της

παρούσας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών και παράδοσης των

παραδοτέων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και εξειδικεύεται στην προσφορά του.

3. Ή συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε

υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως

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

αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες
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παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

4. Σε περίπτωση παράτασης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται, ωστόσο σε

αντίστοιχη επέκταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης – Προκαταβολής

1.  Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε ως εγγύηση για την τήρηση των όρων

της, την με αριθμό ……. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας…… , ποσού………ευρώ, με

διάρκεια μέχρι …….., το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 4% της αξίας της σύμβασης.

2. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της   μετά  την  οριστική  παραλαβή  του

συνολικού  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

3. Για  την  χορήγηση  της  προκαταβολής,  προσκομίζεται  από  τον  ανάδοχο  εγγύηση  προκαταβολής,

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη

διαφορά  μεταξύ  του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλομένης

προκαταβολής. 

4. Ή εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2 του

έργου και την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων που αφορούν στην ανάπτυξη, τον έλεγχο και την

ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και εφαρμογών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Εάν

στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και  ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή υπάρχει

εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω  εγγύησης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η Φάση 3

του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Παραρτήματος Ι  της Διακήρυξης,  και να

έχουν παραληφθεί τα αντίστοιχα παραδοτέα. 

5. Για  την  καλή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  και  των  εφαρμογών  λογισμικού,  μετά  την  οριστική

παραλαβή του, o Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής

λειτουργίας. Ή εγγύηση καλής λειτουργίας προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι  σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
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άρθρο  72  του  ν.  4412/2016.  Με  την  προσκόμιση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  λειτουργίας

επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 5. Όροι Πληρωμής

1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών

ή

β)  Με τη χορήγηση έντοκης  προκαταβολής  μέχρι  ποσοστού 30% της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά

την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ

με  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  κατόπιν  του  ποιοτικού  ελέγχου  και  την  εξόφληση  της  υπόλοιπης

συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Ή  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως

μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει

κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο

θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

ή

γ)  Ή πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά μετά την ολοκλήρωση της κάθε  φάσης και  την
ολοκλήρωση  των  αντίστοιχων  παραδοτέων  όπως  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Ι.  Ειδικά  για  τη
φάση  2,  η  πληρωμή  μπορεί  να  γίνει  και  ανά  παραδοτέο,  υπό  την  προϋπόθεση  τα  επιμέρους
παραδοτέα  να  έχουν  παραληφθεί.  Στη  περίπτωση  αυτή  οι  πληρωμές  προς  τον  ανάδοχο  είναι
ισόποσες με το ποσό του κάθε παραδοτέου όπως αυτό προκύπτει ως ποσοστό της συνολικής αξίας
της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα και με το υπόδειγμα του Παραρτήματος  V η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Το ποσοστό
του κάθε παραδοτέου αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα.  

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Μελέτη εφαρμογής 0%

2.1.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.1 – Αναβάθμιση του ΟΠΣ του 
επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud

15,850%

2.2. Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.2 – Αναβάθμιση της ψηφιακής 7,925%
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πύλης του επιμελητηρίου (portal)

2.3.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.3 – Ανάπτυξη του portal σε 
mobile περιβάλλον (application)

7,925%

2.4.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.4 – Δημιουργία ενός σύγχρονου 
και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων

7,925%

2.5.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.5 – Σύστημα καταγραφής όλων 
των συνομιλιών των μελών με τα στελέχη του 
επιμελητηρίου

7,925%

2.6.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.6 – Υποσύστημα ηλεκτρονικής 
διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - 
Μελών με το Επιμελητήριο

19,813%

2.7.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.7 – Υποσύστημα ψηφιακής 
διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα 
του Επιμελητηρίου

5,944%

2.8.
Εφαρμογή/Υποσύστημα 2.8 – Την online αίτηση 
συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
επιμελητήριο

5,944%

3.
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
εξοπλισμού και βασικού λογισμικού

15,993%

4. Εκπαίδευση χρηστών 0%

5.
Πιλοτική λειτουργία και Δράσεις Προβολής και 
Δημοσιότητας του έργου

4,756%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100%

2. Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή. 

3.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης

1.  Κάθε παραλαβή τμηματική, προσωρινή και οριστική, θα αφορά σε αντικείμενα που εμπεριέχουν

είτε υλικά, είτε λογισμικό,  είτε υπηρεσίες,  διακριτά ή και ταυτόχρονα. Ή παραλαβή των παρεχόμενων

υπηρεσιών/παραδοτέων  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  που  συγκροτείται  σύμφωνα  με  τα
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οριζόμενα  στην  παράγραφο  3  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/2016.  Ειδικότερα,  κατά  τη  διαδικασία

παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί  και ο ανάδοχος.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  η  επιτροπή  παραλαβής:  α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές

υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, χωρίς έγκριση ή απόφαση του

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

παρεχομένων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  4.  Τα  ανωτέρω

εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

2. Αν  η  Επιτροπή  Παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

της  ΔΕ  του  Επιμελητηρίου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των εν  λόγω παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή

παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη ΔΕ του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  ΔΕ  του

Επιμελητηρίου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα,  με  την  επιφύλαξη  των

οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.

4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής

του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της

παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα μέλη της  επιτροπής της  παραγράφου 1.  Ή  παραπάνω  επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες τις

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
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εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7. Τροποποίηση Σύμβασης

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης της Ομάδας Διοίκησης έργου και απόφασης της ΑΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που

αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9. Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου. 

2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα

αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι

οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
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κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο

υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,

προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε  περίπτωση  διακοπής  της

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση

γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή

εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,  είτε από νέο υπεργολάβο τον

οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή κατά την  ως  άνω διαδικασία.  Σε  περίπτωση  που  ο

ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική

επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης,  ο

αντικαταστάτης υπεργολάβος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την

κάλυψη  της  χρηματοοοικονομικής  επάρκειας  και  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  του

αναδόχου, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

3. Ή Αναθέτουσα  Αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  για  τους υπεργολάβους,

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2

της  Διακήρυξης,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο  Ανάδοχος  προτίθεται  να

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις

εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω

επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να  απαιτήσει  την

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγυημένη Λειτουργία της Πράξης

1.  Όλα τα είδη εξοπλισμού και εφαρμογών λογισμικού προσφέρονται  με εγγύηση καλής λειτουργίας

διάρκειας………, στην οποία περιλαμβάνονται και οι άδειες χρήσης του λογισμικού και των εφαρμογών.

Κατά την  περίοδο της συντήρησης,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή λειτουργία  του  συνόλου του

εξοπλισμού  και  του  λογισμικού  που  έχει  εγκαταστήσει.   Επίσης,  κατά  την  ίδια  περίοδο  οφείλει  να

αποκαθιστά απροφάσιστα οποιαδήποτε βλάβη, με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται

στις  αντίστοιχες  παραγράφους  της  διακήρυξης  για  τις  υπηρεσίες  εγγύησης  καλής  λειτουργίας.  Στην

εγγύηση  καλής  λειτουργίας  περιλαμβάνονται  υλικά  ή/και  εργασίες  που  θα  χρειαστούν  για  κάθε

περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού, καθώς επίσης και οι εργασίες και τα

υλικά των ελέγχων καλής λειτουργίας/προληπτικών συντηρήσεων και βελτιστοποίησης της απόδοσης, που

θα  πραγματοποιούνται  κατ’  έτος,  κατά  το  διάστημα  που  ισχύει  η  εγγύηση,  ώστε  ο  εξοπλισμός  να
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ευρίσκεται  πάντα  σε  πλήρη λειτουργική  ετοιμότητα.  Περιλαμβάνονται  όλα τα  ανταλλακτικά,  ενώ δεν

περιλαμβάνονται τα κάθε φύσης αναλώσιμα υλικά καθώς και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από κακή

χρήση ή την χρήση ακατάλληλου, μη εγκεκριμένου από τον κατασκευαστή, περιφερειακού υλικού. Ομοίως

περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε σφάλματα και δυσλειτουργίες του λογισμικού και

των διασυνδέσεών του με άλλες υφιστάμενες εφαρμογές, καθώς και όλες οι αναβαθμίσεις (upgrades) και

οι  ενημερώσεις  (updates)  των  εφαρμογών,  που  θα  εκδοθούν  κατά  την  διάρκεια  της  εγγύησης.  Στην

εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας και ασφάλειας της εφαρμογής, καθώς και οι

τυχόν πρόσθετες παραμετροποιήσεις, εφόσον απαιτούνται.

2. Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες

υποστήριξης με τους εξής όρους:

•      Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου του Αναδόχου, προσβάσιμου μέσω τηλεφώνου,  fax και  email, του

οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή

•      Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες

ώρα από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.

•      Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του

εξοπλισμού μέσα στην μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο

αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης.

•      Αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό: πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική

έκδοση (patch/fix). Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά την μία (1) ημερολογιακή

εβδομάδα.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η Επιτροπή

Παραλαβής   συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  στο  οποίο

αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της Διακήρυξης.

Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 11. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους

όρους  της  παρούσας,  της  απόφασης  κατακύρωσης,  της  προσφοράς  του  και  της  Διακήρυξης,

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σελίδα 113

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: mrBAXFVZbu4Qsv9Oz9z34A Σελίδα: 113/119



ΑΔΑ: 9Ο75469ΗΛΦ-601



διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε

παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και

αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο

από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

3. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή

παραλείψεις,  που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας

Αρχής.

4. Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  της  σύμβασης,  των

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή

μέρος  αυτής,  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Κατ'  εξαίρεση,  ο  Ανάδοχος

δικαιούται  να εκχωρήσει,  χωρίς έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την

καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του υπό

τις  εξής προϋποθέσεις:  α) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει  και να αποδέχεται όλους τους όρους της

σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. β) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει

κατά  του  εκδοχέα  όλες  τις  ενστάσεις  που  έχει  κατά  του  εκχωρητή  και  μετά  την  αναγγελία  της

εκχώρησης. γ) Σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου

και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης

της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν

έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από

κάθε  άλλη  αιτία  κατά  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή

οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός σε αποκατάστασή της.

6. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  ένωση/κοινοπραξία,  τα  μέλη  που  αποτελούν  την

ένωση/κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες

μεταξύ τους συμφωνίες  περί  κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις  εσωτερικές  τους
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σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος

απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την

ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

Σύμβασης,  οποιοδήποτε  από  τα  μέλη  της  ένωσης/κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  του  για

οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας,  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Τα

υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  στην  παραπάνω  σε  περίπτωση  αδυναμίας  ενός  μέλους  μπορούν  να

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

8. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της σύμβασής

του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα

Αρχή από οποιαδήποτε  ελεγκτική  υπηρεσία  για  πράξη  που  διεκπεραιώθηκε  από τον  Ανάδοχο στο

πλαίσιο  των  υποχρεώσεων  που πηγάζουν  από τη  σύμβασή  του  και  εντός  πέντε  (5)  ετών  από την

παραλαβή του  αντικειμένου της σύμβασης, υποχρεούται  ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά

διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις παρεχόμενες

υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική

λήψη αποφάσεων.

10. Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους

υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης

και της αρμοδιότητάς τους.

11. Στην παρούσα σύμβαση και ειδικότερα για τα υπό προμήθεια προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη

τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών
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στο  Εθνικό  Μητρώο  Παραγωγών  (ΕΜΠΑ)  που  τηρείται  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Ε.Ο.ΑΝ.  και

αποτελεί  προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης στην οποία γίνεται  υποχρεωτικά μνεία του

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου

έχει τις συνέπειες του άρθρου 105 παρ.5 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα έκπτωτου-κυρώσεις

1. Ο  Ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία

εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  παρατάσεων.  Στην  περίπτωση  αυτή  του

κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες

οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη

των  δεκαπέντε  (15)  ημερών.  Αν  η  προθεσμία  που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση  παρέλθει  χωρίς  να

συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  άπρακτη

πάροδο  της  ως  άνω  προθεσμίας  συμμόρφωσης.  Στον  Ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την

σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των

τόκων  γίνεται  από  την  ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της

απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από

δικαιοπραξία,  από την  ημερομηνία  δε  αυτή και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

2. Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της

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

ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης  ή της προβλεπόμενης  διάρκειας κάθε φάσης της

σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας,  χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

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

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

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

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

4.  Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον

ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 13. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου -  Κυρώσεις)  και  6 της Διακήρυξης,  καθώς και κατ’

εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της

κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Ή  εμπρόθεσμη  άσκηση  της προσφυγής

αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11

του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,

άλλως θεωρείται  ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της απόφασης  αυτής δεν χωρεί  η  άσκηση άλλης

οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν

ασκηθεί  εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί  αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,  η

απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 14. Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται

με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
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Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/2016

ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15. Καταγγελία της σύμβασης 

1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται

να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

2. Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

ΑΡΘΡΟ 16. Γενικοί όροι

1. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε

περίπτωση  που  ανακύψουν  αντικρουόμενοι  /  αντιφατικοί  όροι  αυτής,  για  την  ερμηνεία  της

λαμβάνονται  υπόψη  κατά  σειρά  η  απόφαση  κατακύρωσης,  η  προσφορά  του  Αναδόχου  και  η

Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν.

2. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η μη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε όρου δε

συνιστά σιωπηρή κατάργησή του.

3. Τα συμβαλλόμενα  μέρη δηλώνουν  ότι  παραιτούνται,  αμοιβαία,  από κάθε αγωγή και  ένστασή

τους, για προσβολή ή διάρρηξη της σύμβασης αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως και για τους

λόγους, που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις των οποίων, όπως ρητά

δηλώνουν, δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

4. Τυχόν  ακυρότητα  οποιασδήποτε  διάταξης  της  παρούσας  δεν  επηρεάζει  την  εγκυρότητα  των

υπόλοιπων  διατάξεων  και  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  εάν  προκύψει  τέτοιο  ζήτημα,  συμφωνούν  να

αντικαθιστούν  κάθε  τέτοια  άκυρη  διάταξη  με  άλλη  έγκυρη,  που  να  προσεγγίζει  περισσότερο  τον

αντικειμενικό σκοπό της άκυρης.
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5. Σε  κάθε  περίπτωση,  που,  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσας  σύμβασης,  προκύψει

οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την εκτέλεση των όρων της ή τις υποχρεώσεις και τα

δικαιώματα,  που  απορρέουν  από  αυτήν,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  θα  κάνουν  προσπάθεια  φιλικής

επίλυσης  των  διαφορών,  σύμφωνα  με  την  καλή  πίστη  και  τα  συναλλακτικά  ήθη.  Εφόσον  η

εξωδικαστική  επίλυση  των  διαφορών  δεν  επιτευχθεί,  αποκλειστικά  αρμόδια  δικαστήρια  για  τη

δικαστική επίλυση των διαφορών της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια της Καστοριάς.

6. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί  από την

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ),  η οποία συγκροτήθηκε με την από 19/02/2020 απόφαση με αριθμ.

πρακτικού 1 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς , η οποία και θα εισηγείται

στην Διοικητική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των

όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου

132 του ν. 4412/2016. Η ΟΔΕ συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  με  την  υπογραφή  της  παρούσας,  δηλώνουν  ότι  αποδέχονται

ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους.

Το  παρόν,  αφού  συντάχθηκε  σε  τρία  (3)  πρωτότυπα,  υπογράφεται,  όπως  ακολουθεί,  η

Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει δύο (2) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1), αναλαμβάνοντας (ο Ανάδοχος) την

ευθύνη για την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του παρόντος μέσω της εφαρμογής  TAXISnet,

όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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