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1. ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

1.1. Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΔΗΞΡΥΗΤΩΛΜΗΥ ΣΡΝΗΥΟΑΡΧΥΑΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 998841450 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ 1007.E80803.00198 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΗΞΗΦΤΙΡΧ ΒΝΑΧΡΧ 30 

Ρόλθ ΟΑΡΧΥΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL521 

Τθλζφωνο 2332029609 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kyranos@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μυράνοσ Θ. 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Νάουςασ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ – υποτομζασ ΟΤΑ. 

 

Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ  

α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ΔιμοΘ.Ρ.Νάουςασ, οδόσ Δθμ. Βλάχου 30, 59200 
Νάουςα. 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι 
δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr και https://www.naoussa.gr/. 

1.2. Υτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.naoussa.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.Για τθν παροφςα 
διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  2857/2-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012081367, ΑΔΑ: 
6Χ8ΧΩΚ0-ΗΛ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2023 
και ζλαβε α/α 116/2023 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων / Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ 
του Διμου Νάουςασ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Θ 
δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 02.64.7326.001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2023  του Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. 
Θ ςφμβαςθ αποτελεί υποζργο τθσ Ρράξθσ: «ΑΝΟΛΚΤΟ ΚΕΝΤΟ ΕΜΡΟΛΟΥ ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», θ οποία 
ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 
2014-2020», με βάςθ τθν, με αρ. πρωτ. 4298/1460/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ:9ΡΑΦ465ΧΛ8-0ΓΞ), Απόφαςθ 
Ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματεϊσ Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ, ΕΤΡΑ & ΤΣ, όπωσ τροποποιικθκε με, τθν με 
αρ. πρωτ. 378/21-01-2022 (ΑΔΑ:0Γ346ΜΤΛ-ΑΥ), απόφαςθ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5037918.  
 

1.3. Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Wi-Fiκαι ζξυπνων 
διαβάςεων. Συγκεκριμζνα πρόκειται για τα παρακάτω: 

 Σφςτθμα Wi-Fi 

 Σφςτθμα Ζξυπνων Διαβάςεων Ρεηϊν 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

CPV Σεριγραφι 

72212000-4 Υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ λογιςμικοφ εφαρμογϊν 

48422000-2 Ρλατφόρμεσ πακζτων λογιςμικοφ 

38820000-9 Εξοπλιςμόσ τθλεχειριςμοφ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 154.508,40 €, ΦΡΑ  37.082,02 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 
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1.4. Θεςμικό πλαίςιο 

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

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

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

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

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

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

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

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

 τθσ με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  
και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

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

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

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

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 137675/EΥΚΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάςταςθ τθσ 
υπ’ αρικμ. 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 
«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 
- 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-
2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ πράξεων”». Αντικατάςταςθ τθσ YA 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) για τουσ 
Εκνικοφσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν - Ελζγχουσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΣΡΑ 2014-
2020 (ΥΡΑΣΥΔ)»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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 Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΚΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020 που χρθματοδοτοφνται από το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ 
και το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ  ιςχφει. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΚΥ 482/27.4.2016 Υπουργικι Απόφαςθ "Βαςικζσ κατευκφνςεισ υποςτιριξθσ 
δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτάσ τουσ 
ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δθμόςιου χαρακτιρα". 

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

 Τθν αρικμ. 126829/ΕΥΚΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και 
διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 
2014-2020, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του ν. 4314/2014». 

 Τθν με Α.Ρ. 378/21-01-2022 (ΑΔΑ:0Γ346ΜΤΛ-ΑΥ)Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με MIS5037918  και 
τίτλο «Σρομικεια για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ 
κινθτικότθτασ». 

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

 τθν υπ' αρ. πρωτ. 476/25-01-2023 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «ΕΡ 
ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ», με τθν οποία διατυπϊνεται θ Κετικι 
Γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν από τον Δικαιοφχο – Ανακζτουςα Αρχι, ςχζδιο του τεφχουσ διακιρυξθσ 
του παρόντοσ ζργου και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί. 

 Τθσ απόφαςθσ 45/2023 (ΑΔΑ:6Θ7ΕΩΚ0-Κ9) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Τθσ απόφαςθσ 45/2023 (ΑΔΑ:6Θ7ΕΩΚ0-Κ9) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμόν 39/2022 Μελζτθσ, που ςυνζταξε θ Δ.Τ.Υ. Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. 

1.5. Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28/03/2023 και ϊρα 14.00 π.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

1.6. Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
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Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……... 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
186573 και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016 : 

1. Θμεριςια 

2. Λαόσ 

3. Βζροια 

4. Στθν ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ  ςτθ διεφκυνςθ (URL) : https://www.naoussa.gr/ 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   https://www.naoussa.gr/ 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

1.7. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

Ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% και περιγράφεται αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α/Α ΕΙΔΡΥ 
ΦΙΞΗ  

ΞΡΟΑΔΑΥ ΣΡΥΡΦΗΦΑ ΥΧΟΡΝΡ 

1 
WiFiaccespoint εξωτερικοφ χϊρου και 
παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ  1.800,00 € 18 32.400,00 € 

2 
LED Ράνελ για τοποκζτθςθ ςτο οδόςτρωμα 
(ζξυπνθ διάβαςθ) 400,00 € 80 32.000,00 € 

3 Μεταλλικοί ιςτοί 500,00 € 20 10.000,00 € 

4 
Φωτεινι πινακίδα με ζνδειξθ Διάβαςθσ 
Ρεηϊν 1.500,00 € 20 30.000,00 € 

5 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ και κίνθςθσ πεηϊν 800,00 € 20 16.000,00 € 

6 Καλωδιϊςεισ και παρελκόμενα 1.118,84 € 10 11.188,40 € 

7 Ετιςια Συνδρομι Cloud Controller 230,00 € 18 4.140,00 € 

8 
ΥπθρεςίεσΕγκατάςταςθσ Αςφρματου 
Δικτφου 210,00 € 18 3.780,00 € 

9 
Εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
ςυςτιματοσ ζξυπνων διαβάςεων 1.500,00 € 10 15.000,00 € 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ: 154.508,40 € 

ΦΣΑ 24%: 37.082,02 € 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ με ΦΣΑ: 191.590,42 € 
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2. ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

2.1. Γενικζσ Σλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματάτθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ 

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

2.1.3 Σαροχι Διευκρινίςεων 

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

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

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

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά «ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.1.6 Σροςταςία Σροςωπικϊν Δεδομζνων 

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

2.2. Δικαίωμα Υυμμετοχισ - Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

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

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των ςτο ποςό των 1.545,00 ευρϊ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 28-02-2024, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ.46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Νόγοι αποκλειςμοφ 

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

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

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

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
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(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

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

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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

2.2.3.3.Κατ' εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ςχετικό γεγονόσ2.2.3.5. Δεν εφαρμόηεται. 

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

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

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

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

 

Μριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

α. Να αποδεικνφουν μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν (αυτοτελι ζργα, κοινοπραξίεσ) των τριϊν (3) τελευταίων 
Οικονομικϊν Χριςεων (ι για το διάςτθμα που αυτοί δραςτθριοποιοφνται, ςε περίπτωςθ που είναι 
μικρότερο τθσ τριετίασ), τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο προσ τθν αξία του προχπολογιςμοφ τθσ 
προμικειασ (άνευ ΦΡΑ).  

β. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:Ματά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν (2019, 2020, 
2021) και ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρείσ (3) 
ςυμβάςεισ, οι οποίεσ να περιλαμβάνουν ςφςτθμα αςφρματθσ πρόςβαςθσ WiFi τουλάχιςτον 5 ςθμείων 
ανά ςφμβαςθ και μία (1) τουλάχιςτον που να περιλαμβάνει Υφςτθμα Ζξυπνων Διαβάςεων Σεηϊν.ροι 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

2.2.7 Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 
να κατζχουν τα ακόλουκα πρότυπα: 

εν ιςχφ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, τo οποίo να ζχει εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Χπεργολαβία 

2.2.8.1. Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ με βάςθ τα όςα προβλζπει το άρκρο 78, παρ 1 του Ν. 44122/2016. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
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Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ 

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

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

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

 

2.2.8.2. Χπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

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

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

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

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

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

του. 

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

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

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

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

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

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

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του 
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
των παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των 
πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω 
διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ 

Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων (μικρά ποςά των φόρων) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (β) προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν 
ΑΑΔΕ. 

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

Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων (μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν)τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (β) προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ 
οφειλισ από τον ΕΦΚΑ. 

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

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

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

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

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

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

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

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

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

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5.i οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ ιςολογιςμοφσ για κάκε ζτοσ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για 
βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλοζγγραφο.  

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

-Για τθν περίπτωςθ 2.2.6.i: Σφμβαςθ/εισ, Βεβαίωςθ/εισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι Ρρωτόκολλο/α Ραραλαβισ για 
τθν απόδειξθ τθσ εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα εν ιςχφ πρότυπα.  

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

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

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

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

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ - 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

2.3. Μριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Μριτιριο ανάκεςθσ 

2.4. Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςει Φιμισ. 

2.5. Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο Σροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 
64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453/09.06.2021 τεφχοσ B') Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 

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

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

2.4.2.3.. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1991,  

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ- Φεχνικι Σροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ1 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

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

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία ο καταςκευαςτισ κα δθλϊνει ότι: «Σε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ 
Φορζασ αναδειχκεί Ανάδοχοσ του ζργου, δεςμεφεται ότι κα παρζχει τθ δθλωκείςα εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ (ςε ζτθ) και κα διακζτει ανταλλακτικά – υλικά για τα παρεχόμενα είδθ για όλο το διάςτθμα 

                                                           
1
 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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των ετϊν αυτϊν». Σε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ είναι αλλοδαπι εταιρεία κα γίνεται αποδεκτι 
απλι διλωςθ/ βεβαίωςθ με μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι υπεφκυνθ διλωςθ των αντιπροςϊπων των 
καταςκευαςτϊν ςτθν Ελλάδα 

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

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.3.2 Φεχνικι προςφορά 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο Ραράρτθμα Λ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ 
οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων αγακϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ. Ειδικότερα, θ πρόταςθ 
πρζπει, κατ’ ελάχιςτον και επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ κάκε προτεινόμενθσ λφςθσ που προςφζρει ο υποψιφιοσ 
Οικονομικόσ Φορζασ.  

 Δικαιολογθτικά για το ςφνολο των προδιαγραφϊν του παραρτιματοσ Λ, κακϊσ και τθν υποβολι των 
ςχετικϊν Δθλϊςεων ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιιςεων και των λοιπϊν δεδομζνων που ηθτοφνται 
ςφμφωνα με το  Ραράρτθμα  “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ”.  

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ προςφερόμενθσ πλατφόρμασ smartcities 

 Αναλυτικι περιγραφι των Smart Εφαρμογϊν που κα εγκαταςτακοφν και των παρεχόμενων 
δυνατοτιτων τουσ (Εγκατάςταςθ – Λειτουργία). 

 Τεκμθρίωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, με ονοματεπϊνυμο και επαγγελματικά προςόντα των μελϊν του 
προςωπικοφ που επιφορτίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου,  ςυνυποβάλλοντασ βιογραφικά, πτυχία, 
άδειεσ, βεβαιϊςεισ των επιμζρουσ ατόμων τθσ Ομάδασ Ζργου που κα δθλωκεί κακϊσ και τισ ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ με αυτά, ςτθν περίπτωςθ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ επίλυςθσ βλαβϊν, τισ υπθρεςίεσ HelpDesk, κακϊσ και των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διετοφσ 
εγγφθςθσ  

 Π,τι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τουσ, 
ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παροφςασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνεται αναφορά ςε 
οικονομικά μεγζκθ.  

Τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν . 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

2.4.4 Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» / Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ςχετικό Ραράρτθμα ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑτθσ διακιρυξθσ: 

Τιμζσ 

Θ τιμι των προςφερόμενων ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα 
(10)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

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

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

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

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

2.4.6 Νόγοι απόρριψθσπροςφορϊν 

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

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

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

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

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

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

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

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

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



 

 

3. ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι 
Σροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», τθν 31-03-2023 και ϊρα 
9.00π.μ.  

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

 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ2, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα3. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 

                                                           
2 

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

3 
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ4. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν5. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. [Σε κάθε περίπτωςη η 
κρίςη τησ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνήθιςτα χαμηλζσ προςφορζσ και την αποδοχή ή όχι των ςχετικών 
εξηγήςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματώνεται ςτην κατωτζρω ενιαία απόφαςη6] 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.7  
[Επιςημαίνεται ότι τα αποτελζςματα τησ κλήρωςησ ενςωματώνονται ομοίωσ ςτην ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςη] 

                                                           
4 

Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
5 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
6 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

7
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων8 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

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

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

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

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

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

                                                           
8
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

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

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

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

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

3.3 Ματακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
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αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ9. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.10 

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

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

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
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επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ - Σροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Σροςταςία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

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

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

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

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

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

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

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

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
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Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

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

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

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

3.5 Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα 
προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ VIII και τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και 
θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

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

Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  
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4.1.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ (δφο (2) ζτθ).  

Το περιεχόμενό τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 
VII. 

Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ 
ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ που παραλιφκθκε οριςτικά και για το οποίο αιτείται ο Ανάδοχοσ τθν 
αποδζςμευςθ του αντιςτοίχου τμιματοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.. Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω 
εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα 
και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ παροφςασ. 

4.2 Υυμβατικό Σλαίςιο - Εφαρμοςτζα Οομοκεςία 

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

4.3 ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
 

4.4 Χπεργολαβία 

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

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

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

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

4.5 Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
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τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

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

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

5.1 Φρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και όλων των εφαρμογϊν 

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν 
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν 
καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και 
τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υλικϊν. 

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

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

γ) 15% μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ 

45%  μετά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, του ζτοιμου λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν 

40% με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

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

5.2 Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

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

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

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

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

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
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φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

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

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

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
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Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

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

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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

6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εγκατεςτθμζνα και ςε πλιρθ λειτουργία, κατά 
μζγιςτο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα και με το παρακάτω 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ: 

ΤίτλοσΦάςθσ 
ΜζγιςτθΔιάρκεια 

Υλοποίθςθσ 
Φάςθσ 

Ρροχπόκεςθ Ζναρξθσ Φάςθσ 

ΦΑΣΘ Α: ΜελζτθΕφαρμογισ 1 μινασ Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΦΑΣΘ Β: Ρρομικεια του 
εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ 

3 μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Α’  

ΦΑΣΘ Γ: Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
και Λογιςμικοφ, παραμετροποίθςθ 
εφαρμογϊν 

1μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ 

ΦΑΣΘ Δ: Ριλοτικιλειτουργία  
 

1 μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

ΦΑΣΘ Ε: Εκπαίδευςθ 1μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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



 

 

Σελίδα 50 

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

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2 Σαραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τθ ςφμβαςθ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
προμθκευτισ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: 10 θμζρεσ μετά τθν παραλαβι από τα ςχετικά μζλθ τθσ 
επιτροπισ.  

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

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

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

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

6.3.3 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3 του άρκρου 213 του ν.4412/2016. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

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

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

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ 
καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν 
παράγραφο4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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Ο Διμαρχοσ Θ.Ρ. Νάουςασ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι – Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ 

 

1. ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ 

1. ΧποςφςτθμαΑςφρματθσ Σρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο 

Στοπλαίςιοτθσανάπλαςθσ τουεμπορικοφκζντρουτθσπόλθσκαιτθσμετατροπιστουςε«Ανοιχτό 
κζντροΕμπορίου»(ΑΚΕ),μεταξφάλλωνκαεγκαταςτακοφν και18ςθμείααςφρματθσ 
πρόςβαςθσ.Ταςθμείααςφρματθσπρόςβαςθσςτοδιαδίκτυοκαείναι εξωτερικοφχϊρου,ζτςι ϊςτε 
ναείναιανκεκτικάκαιναεξαςφαλίηουνποιότθταυπθρεςίασδιαςφνδεςθσ. ΤοΑςφρματοΔίκτυοκα 
προφζρειςτουσχριςτεσενιαίοςθμείοδιαςφνδεςθσ (κοινόSSID)καιδυνατότθταγριγορθσ 
αυκεντικοποίθςθσ(SplashPageAuthentication). 

Αξιοποιϊντασ δεδομζνααπότθνπρόςβαςθςτοαςφρματοδίκτυοπουπροςφζρεται ςτουσ επιςκζπτεσ 
τουεμπορικοφκζντρουτθσπόλθσ,ςεςυνδυαςμό μεταοφζλθτουLoyalty&DigitalMarketing,οΔιμοσ,ςε 
ςυνεργαςίαμετον εμπορικό ςφλλογο, ζχουντθδυνατότθτανα 
αναπτφξουνπροςωποποιθμζνθεπικοινωνίαμετουσπολίτεσ. 

Θυποδομιαςφρματθσδικτφωςθσπουκααναπτυχκείκακαλφπτει: 

A. Τουσπόλουσεμπορικοφενδιαφζροντοστθσπεριοχισ 

B. Τα αξιοκζατατθσπεριοχισ 

C. Ρλατείεσ,πάρκακαιάλλαςθμείααναψυχισ 

Toαςφρματοδίκτυοπρζπειναείναιεξωτερικοφχϊρου,ανκεκτικόςεαντίξοεσκαιρικζσςυνκικεσ και 
ελεγχόμενοαπόεφαρμογζσνζφουσ (cloudcontroller)γιαευελιξίαδιαχείριςθσ,αξιοπιςτία 
διαςφνδεςθσκαιφψιςτθαςφάλεια. 

Ρρζπειναπαρζχειαδιάλειπτα(24x7)καιςεπραγματικόχρόνοπλθροφορίεσκαιειδοποιιςεισ 
(alerts)γιατυχόνδυςλειτουργίεσ πουπαρουςιάηονται, ενϊπρζπειναπαρζχεταικαιθδυνατότθτα 
άμεςθσεπιδιόρκωςθσ μετθχριςθεργαλείωνεξ’αποςτάςεωσεπιδιόρκωςθσ πουεξαςφαλίηειθ 
αρχιτεκτονικιcloud. 

Τολογιςμικόλειτουργίαστουδικτφουναδιατθρείταιπάνταενθμερωμζνο, εξαςφαλίηοντασ μζγιςτθ αςφάλεια 
καιδυναμικιπροςαρμογιζναντιαπειλϊν. 

Ρρζπει επίςθσ ναπαρζχειζτοιμθςελίδααρχικισςφνδεςθσ (splashpage). Τζλοσ το αςφρματο δίκτυο πρζπει 
ναείναι ςεκζςθνα υποςτθρίηειπροθγμζνεσςτατιςτικζσ αναλφςεισχριςθσ(AdvancedAnalytics), 
μεδυνατότθτεσ ςεβάκοσανάλυςθσ τωνλεπτομερειϊν χριςθστουδικτφου, όπωσ γιαπαράδειγμαλεπτομερείσ 
αναλφςεισκίνθςθσδεδομζνων(datatrafficanalysisdrilldown), και απεικόνιςθδεδομζνωντωνχρθςτϊν, όπωσ 
γιαπαράδειγμα: αρικμοφσ επιςκεπτϊν,ϊρεσπαραμονισ τουσ ςεςφνδεςθ,ταποςοςτάεπανάλθψθσ 
επιςκζψεωνκαιςφγκριςθ τάςεων. 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ αςφρματου 
δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου (Social WiFi) 
Οιδθμότεσηθτοφναξιόπιςτθςφνδεςθςτοίντερνετ.Ράνωαπότο85%τωνεπιςκεπτϊνιδθμοτϊνςεζνα 
διμο που ζχει αςφρματο δίκτυο ςε λειτουργία, αναηθτοφν τθν πρόςβαςθ ςε αυτό. Στόχοσ τθσ 
ενλόγω πλατφόρμασ είναι θ παροχι διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ κατά τθν ςφνδεςθ 
τουσςε αυτό χωρίσ να κακίςταται ενοχλθτικό και ταυτόχρονα να είναι το κακθμερινό μζςο 
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επικοινωνίασ τουΔιμου μεόλουσ τουσ δθμότεσςε κάκεπεριοχιπουυπάρχει 
εγκατεςτθμζνοWiFiHotSpot. 

Τακφριατεχνικάχαρακτθριςτικάτουςυςτιματοσςεότιαφορά τισ 
δυνατότθτεσδιαχείριςθστωνγραμμϊνInternetκαπρζπει ναείναιτα ακόλουκα: 

 LoadBalancing:ΔυνατότθταδιαχείριςθσπεριςςοτζρωναπόμιασγραμμϊντφπουADSL/VDS
L/WAN(LoadBalancing)μοιράηοντασταυτόχρονααπό όλεσ τισ 
γραμμζστθνδιακεςιμότθταενόσ δικτφου 

 Failedover: Δυνατότθτα δρομολόγθςθσ τθσ ηιτθςθσ των δεδομζνων μόνο ςτισ γραμμζσ 
πουείναιςε κατάςταςθon-line 

 Contentfiltering: Δυνατότθτα διαχείριςθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςελίδεσ 
κακόβουλου ιάςεμνουπεριεχομζνου 

 OnlineAlerts: Δυνατότθτα να δει ο διαχειριςτισ ςε πραγματικό χρόνο αλλά και 
απομακρυςμζνατθνλειτουργίατωνδρομολογθτϊντουδικτφου 

 Κοινι ςελίδα ςφνδεςθσ για πολλοφσ χριςτεσ. O Διμοσ αποφαςίηει ςε ποια ςθμεία 
WiFispots καεμφανίςειτομινυμαπουεπικυμεί. 

 

Αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο WiFi του Διμου 

Θ πλατφόρμα κα πρζπει να λειτουργεί υποδειγματικά ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ ςφνδεςθσ 
μοιράηοντασαξιόπιςτα το εφροσ τθσ γραμμισ/ων του δικτφου αυτοματοποιθμζνα. Κα πρζπει να 
υπάρχει ταυτόχρονθςφνδεςθκατ’ ελάχιςτον1000ταυτόχρονωνχρθςτϊν. 

Γριγορθ πρόςβαςθ ςτο WiFi 

Καπρζπειναδυνατότθταδιαχείριςθσαπότονδιαχειριςτι τθσ ταχφτθτασςφνδεςθστουκάκεχριςτθςτο 
WiFi ςφμφωνα με το πλικοσ των ςυνδζςεων ανά περίπτωςθ με επιλογζσ όπωσ αυτόματθ, 
υψθλι1024kb/256kb,μζτρια512kb/128kb,χαμθλι128kb/64kbιάλλθδιαμόρφωςθ.Οπεριοριςμόσ τθσ 
ταχφτθτασ πρόςβαςθσ κα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηεται και ανά προφίλ χρθςτϊν ι ανά 
χριςτθςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου, προςφζροντασ ςυγκεκριμζνεσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ ςε 
χριςτεσ τθσ επιλογισςασ. 

Φρόποι ςφνδεςθσ χρθςτϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ 

Θταυτοποίθςθτωνχρθςτϊνκαμπορείναγίνειαπό:ΛογαριαςμόFacebook,λογαριαςμόtwitter,ζγκυρο 
email, χριςθ κωδικοφ (κοινό για όλουσ τουσ χριςτεσ), Google+, Voucher. Σε περίπτωςθ που 
οδιαχειριςτισ δεν επικυμεί τθ ςφνδεςθ με κωδικό, μπορεί να γίνει χωρίσ κωδικό (απλά κλικάροντασ 
ςτοENTER). 

α.Διακζςιμοιτρόποιςφνδεςθσκατάτθδιαδικαςίαπρόςβαςθσ: 

 Ανϊνυμα(μευποχρεωτικιιπροαιρετικι αποδοχιόρων) 

 Υποχρεωτικιιπροαιρετικιπαροχιπροςωπικϊνςτοιχείων(όνομα,email,κτλ.) 
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 Sociallogin(Facebook,Twittter,Google+) 

 Ραροχικωδικοφ voucher 

 

β.Δυνατότθταπαροχισδιαφορετικϊνμεκόδωνςφνδεςθσ ςτουσ χριςτεσ: 

 Πνομαχριςτθ/Συνκθματικόαπόβάςεισδεδομζνωντουχριςτθ(ανυπάρχει). 

 ΤαυτοποίθςθςυςκευϊνμζςωτουMACAddressγιατθναυτόματθπιςτοποίθςθςτοδίκτυο 

 Διατιρθςθόλωντωνςυνδζςεωνκαιάμεςθδιακεςιμότθτατωνδεδομζνωνςφνδεςθσ(Λογαρ
ιαςμόσ Facebook, email, άλλα ςτοιχεία χριςτθ, MACaddress ςυςκευισ, θμζρα, ϊρα) 
ςεβάςθδεδομζνωνςασ. 

 Ειςαγωγικιοκόνθ(intropage)προςαρμοςμζνθςτισδυνατότθτεσςυςκευϊν(κινθτά,tablets, 
φορθτοί,κτλ). 

γ.Δυνατότθταεφκολθσπροςαρμογισ τθσ ειςαγωγικισοκόνθσανάλογαμετθνθμζρα/εβδομάδα/μινα. 

δ.Δυνατότθταπεριοριςμοφταχφτθτασπρόςβαςθσ(upload/download)ανάχριςτθότανοδιαχειριςτιστο
επιλζγει. 

ε.Ραρεμβολιδιαφθμίςεωνμετρόποπουναεξαςφαλίηεταιθαπρόςκοπτθπρόςβαςθςεςελίδεσαςφαλοφ
σπεριεχομζνου(contentfiltering κτλ). 

ςτ. Δυνατότθτα ςτονδιαχειριςτι γιαάμεςθ παράκαμψθ τθσ πλατφόρμασ ςε 
περίπτωςθπουκαταςτείανάγκθ. 

Υφνδεςθ με θμερολογιακό περιοριςμό 

Ο διαχειριςτισ μπορεί να προςδιορίςει ωσ τρόπο ςφνδεςθσ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο τθν 
χριςθκωδικϊν με θμερολογιακό περιοριςμό (ανά θμζρα/εσ). Θ εκτφπωςθ των voucher κα πρζπει 
να μπορείγίνεται από τθν κεντρικι εφαρμογι. Επίςθσ κα υπάρχει δυνατότθτα πολλαπλϊν 
ςυνδζςεων ανά κωδικόζτςι ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να τον χρθςιμοποιιςει ςε περιςςότερεσ 
από μια ςυςκευζσ του (π.χ.Laptopκαι κινθτότθλζφωνοκαιPDA). 

Ειςαγωγικι οκόνθ ςφνδεςθσ χρθςτϊν 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αρχικισ ςελίδασ των χρθςτϊν κα πρζπει να μπορεί να γίνει βάςει των αναγκϊν 
τουΔιμου αλλά και ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τα μεγζκθ των ςυςκευϊν smartphones, 
tablets, laptopκτλ)μεπολφεφκολθπροςαρμογιμζςααπότοπεριβάλλονδιαχείριςθσweb τθσ 
πλατφόρμασ.Οδιαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να εμφανίςει μια ςελίδα αφετθρίασ ςτισ ςυςκευζσ 
των χρθςτϊνανάλογαμεταeventsκαι τισ 
εκδθλϊςεισπουςυμβαίνουνιζχουνπρογραμματιςτείςτοΔιμο,επιλζγοντασ το φόντο, το λογότυπο 
αλλά και το προωκθτικό μινυμα (υποςτιριξθ ζωσ 4 γλϊςςεσ)μετατρζποντασ το WiFi ςασ ςε ζνα 
εργαλείο επικοινωνίασ με όλουσ τουσ δθμότεσ και επιςκζπτεσ τουΔιμου. 

Χριςθ μζςω κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ τρόποσ ειςαγωγισ ςτο αςφρματο δίκτυο 



 

 

Σελίδα 56 

Ο πλατφόρμα κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο χωρίσ τθν ειςαγωγι 
κωδικοφαλλά με χριςθ του λογαριαςμοφ που διατθροφν οι χριςτεσ ςτο Facebook/ twitter. Ζτςι οι 
χριςτεσ κααποκτοφν ονοματεπϊνυμο και θ επικοινωνία μαηί τουσ κα ςυνεχίηεται ακόμθ και μετά 
τθν αποχϊρθςιτουσ από το hotspot ςασ δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτο Διμο να διατθρεί αρχείο με 
όλα τα facebook/twitteraccountsγιαμελλοντικζσπροωκθτικζσενζργειεσ τουΔιμου. 

Δυνατότθτα ανακατεφκυνςθσ μετά τθν ςφνδεςθ ςτο αςφρματο δίκτυο WiFi ςτθν ςελίδα επιλογισ 
του Διμου 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνδεςθσ ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ανακατευκφνει τον 
χριςτθςεwebςελίδα τθσ προτίμθςθστουΔιμου.Μετοντρόποαυτόκααυξάνεταιθδιακεςιμότθτα 
τθσιςτοςελίδασ τθσ επιλογισ του Διμου αλλά και προωκοφνται κακθμερινά διαφορετικζσ 
υπθρεςίεσ πουμπορείναπροςφζρειοΔιμοσ ςτουσ δθμότεστου. 

Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων 

Θ πλατφόρμα κα δίνει τθν δυνατότθτα να εκμεταλλεφεται ο Διμοσ τθν επιςκεψθμότθτα του 
ιςτοχϊρουτου και προβάλλει διαφθμιςτικζσ/ προωκθτικζσ καταχωριςεισ κατά τθν ςφνδεςθ των 
χρθςτϊν 
ςτοδιαδίκτυομετρόποπουναεξαςφαλίηεταιθαπρόςκοπτθπρόςβαςθ(ςελίδαoverflip).Καυποςτθρίηετ
αικαιθπροβολιβίντεο.Θπλατφόρμακαπρζπειναυποςτθρίηειτθνδιαχείριςθδφοδιαφθμιςτικϊν 
banners ςτθ ςελίδα υποδοχισ. Οι αλλαγζσ ςτα banners τθσ ςελίδασ υποδοχισ 
μποροφνναολοκλθρωκοφναπότοκεντρικόςφςτθμαδιαχείριςθσ.Θυπθρεςίαπροϊκθςθσδιαφθμιςτικϊ
νμθνυμάτωνκαπρζπειναμπορείνααφοράεκδθλϊςειστουΔιμου.Στοτζλοσκάκεκαμπάνιασοδιαχειριςτ
ισ κα πρζπει να λαμβάνει ενθμζρωςθ για τα ςτατιςτικά προβολισ (αρικμόσ views, 
μοναδικοίχριςτεσκτλ). 

Αναλφςεισ των δεδομζνων ςφνδεςθσ των χρθςτϊν 

Θ πλατφόρμα κα επιτρζπει τθν παρουςίαςθ του ακριβι αρικμοφ των χρθςτϊν ανά 
ϊρα/θμζρα/μιναχρόνο όπωσ επίςθσ και τθν ςχζςθ θλικίασ φφλλου αλλά και άλλων ςτοιχείων του 
προφίλ τουσ ςτθνπερίπτωςθ διαςφνδεςθσ αυτϊν με χριςθ μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ 
πλατφόρμα κα δίνει 
τθνδυνατότθτααποκικευςθσόλωντωνςυνδζςεωνςτοWiFiδίκτυόκαιάμεςθδιακεςιμότθτατωνδεδομζ
νων ςφνδεςθσ (Λογαριαςμόσ Facebook, email, άλλα ςτοιχεία χριςτθ, MACAddress 
ςυςκευισ,θμζρα,ϊρα)ςεαρχείο.Μζςααπό το διαχειριςτικόεργαλείοκαμπορείναδειοδιαχειριςτισ: 

 Στατιςτικάςυνδζςεων 

 Στατιςτικάςυςκευϊν 

 Στατιςτικάχρόνουπαραμονισ 

 Στατιςτικάόγκουδεδομζνων 

 Στατιςτικάνζων/επαναλαμβανόμενωνχρθςτϊν 
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Άμεςθ απενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρει θ πλατφόρμα 

Ρρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι για άμεςθ παράκαμψθ του ςυςτιματοσ ςε 
περίπτωςθπουκαταςτείανάγκθ. 

Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ τθσ πλατφόρμασ μζςω Web 

Οδιαχειριςτισκαπρζπει να μπορείαπομακρυςμζναμζςωwebναπραγματοποιεί όλεσ τισ παραπάνω 
ρυκμίςεισμζςααπόζναεφχρθςτοπεριβάλλονδιαχείριςθσκαι ναδειτισ αλλαγζσ ςτισ 
ςυςκευζστωνχρθςτϊνάμεςα. 

 

Αποτροπι κακόβολων ςυνδζςεων 

Θπροςφερόμενθπλατφόρμακαπρζπειναπρζπειναδιακζτειενςωματωμζνθυπθρεςίαγιατθνπροςταςί
α των επιςκεπτϊν από τθν προβολι ςελίδων κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου (WebFiltering 
και Blocking). Μετθνενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ο χριςτθσ κα πρζπει ναοδθγείται 
ςεενθμερωτικιςελίδαμόλισεπιςκεφκεί άςεμνοπεριεχόμενο. 

Σροεπιςκόπθςθ αλλαγϊν οκόνθσ ςφνδεςθσ χρθςτϊν 

Οδιαχειριςτισκαπρζπειναμπορείνακάνειχριςθτθσπροεπιςκόπθςθσϊςτεναβλζπουντααποτελζςματ
ατωναλλαγϊνςτθνοκόνθτουυπολογιςτιγιαναγνωρίηουνπϊσεπιδροφνοιαλλαγζσςτισςυςκευζσ 
τωνχρθςτϊνπριντισ εφαρμόςουν 

Χπθρεςία πολυγλωςςικισ εμφάνιςθσ μθνυμάτων 

Με τθν πλατφόρμα κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προβολισ μθνφματοσ καλωςορίςματοσ (κατά 
τθνπρϊτθμόνοςφνδεςθ)ςτοWiFiδίκτυοςτθγλϊςςατουχριςτθ.Ταμθνφματακαεμφανίηονται 

απευκείασςτθγλϊςςαπουζχειενεργοποιιςειοχριςτθσςτονbrowserτου,χωρίσνααπαιτείταιεπιλογι 
γλϊςςασ από τον χριςτθ. Από το backoffice τθσ πλατφόρμασ κα γίνεται θ ενεργοποίθςθ 
τθσδυνατότθτασ τθσ υπθρεςίασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνεται προϊκθςθ ςτουσ χριςτεσ τθσ 
ςελίδασκαλωςορίςματοσγιανατουσεμφανίηετετοςχετικόμινυμα(ςελίδα ανακατεφκυνςθσ). 

Δυνατότθτα επιβράβευςθσ των ςυχνϊν χρθςτϊν του αςφρματου δικτφου WiFi 

Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ενεργοποιιςει το πρόγραμμα επιβράβευςθσ ςυχνϊν 
χρθςτϊνκαι να«ανταμείψει» τουσ ςυχνοφσ χριςτεσ με εμφάνιςθ ςτοχευμζνων προςωπικϊν 
μθνυμάτων 
πουζχουνπραγματοποιιςειςυγκεκριμζνοαρικμόςυνδζςεωνςτοδίκτυοτουΔιμου(ςελίδαανακατεφκ
υνςθσ). Κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαφορετικϊν μθνυμάτων ςφμφωναμε το 
πλικοσ των ςυνδζςεων αςθμζνιου (πχ με αρικμό 50 ςυνδζςεων) ι χρυςοφ πελάτθ (πχ με 
αρικμό100 ςυνδζςεων). Το πλικοσ των ςυνδζςεων φανερϊνει τθν επίςκεψθ-ςυχνότθτα των 
χρθςτϊν ςτοαςφρματο δίκτυο. 

Δυνατότθτα προβολισ ςτουσ δθμότεσ το πρόγραμμα εκδθλϊςεων μιασ χρονικισ περιόδου 
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Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τθνδυνατότθταναπροβάλλεται ςτουσ δθμότεσ 
τοπρόγραμμακάποιωνεκδθλϊςεωντουδιμουεφκολακαιγριγοραμζςααπότθνπρϊτθςελίδαπουκαδε
ιοχριςτθσ ςυνδεόμενοσ ςτο WiFi. Το μενοφ του προγράμματοσ κα πρζπει να ςυντάςςεται εφκολα 
καιγριγορααπόδιαχειριςτικόεργαλείοπροςκζτοντασκατθγορίεσκαιυποκατθγορίεσ.Μετοντρόποαυτ
όοχριςτθσότανβρίςκετεςτοαςφρματοδίκτυοκαμπορείναενθμερωκείγιατοτιεκδθλϊςεισπραγματοπ
οιοφνταιςτοΔιμο. 

 

Δυνατότθτα αξιολόγθςθσ 

Το ςφςτθμα κα προςφζρει ςελίδα αξιολόγθςθσ ζτςι ϊςτε οι δθμότεσ να μποροφν να 
βακμολογιςουντθνποιότθτατωνυπθρεςιϊντουΔιμουγριγορα,εφκολακαιαποτελεςματικά(ςελίδαα
νακατεφκυνςθσ). Θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ κα περιλαμβάνει και τα 
ςτοιχείαπροφίλτουχριςτθςεπερίπτωςθ ςφνδεςθσςτοδίκτυομετθ χριςθ μζςου 
κοινωνικισδικτφωςθσ(Facebook). 

Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει print screen για όλεσ τισ παραπάνω 
λειτουργίεσ ςτθν τεχνικι του προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ. 

1.a.3 ΦεχνικζσπροδιαγραφζσAccessPointκαι Cloud Management 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Ξονάδεσ δικτφου διανομισ 2,4GHz 
Outdoor 

   

Τεμάχια 18   

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΛ   

Λειτουργία 2,4/5GHz ςτισ μονάδεσ 
διαςφνδεςθσ κορμοφ 

ΝΑΛ   

Ταχφτθτα Lan 2 x 
10/100/1000Mbps 

  

WiFi πρότυπα 802.11ac, 
802.11n, 802.11a, 

802.11b/g 

  

Mounting Kit ΝΑΛ   

Κουμπί Reset ΝΑΛ   

Μζγιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ <=9W   
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ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Max TX Power 
2,4GHz 

5,0GHz 

>=22dBm   

Power over Ethernet ΝΑΛ   

Power Supply 48V, 0,5A PoE   

Κερμοκραςία Λειτουργίασ *°C+ -40 +70   

Υποςτιριξθ δικτφων τφπου Mesh NAI   

Χριςθ Εξωτερικι   

Ριςτοποίθςθ CE, FCC, IC   

Ρεριλαμβάνεται όλοσ ο ςυμπλθρωματικόσ 
εξοπλιςμόσ για τθν εγκατάςταςθ (Λςτοί 
δαγκάνεσ για το αςφρματο δίκτυο, 
Καλϊδιο UTP, ClipsUTP) 

ΝΑΛ   

Hardware Cloud controller NAI   

Αναφορζσ    

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ για τουσ χριςτεσ του 
αςφρματου δικτφου (να δοκοφν 
PrintScreen από υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ 
ςτα ελλθνικά): 

-λίςτα online χρθςτϊν/επιςκεπτϊν 

-λίςτα δθμιουργθμζνων ομάδων 

-ςτατιςτικά όλων των χρθςτϊν 

-Στατιςτικά authorisations 

-Στατιςτικά stat sessions 

NAI   
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ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ για τα 
Accesspoints/Συςκευζσ (να δοκοφν 
PrintScreen από υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ 
ςτα ελλθνικά): 

-Λίςτα ςυςκευων πουείναι ςυνδεδεμζνα 
ςτον controller (access points, 
routers,switches) 

-Λίςτα ομάδωνwlan 

-Λίςτα rogue access points 

NAI   

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ και ςτατιςτικά για τα 
ακόλουκα (να δοκοφν PrintScreen από 
υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ ςτα ελλθνικά): 

-Στατιςτικά 5 λεπτϊν ανα site 

-Στατιςτικά ϊρασ ανά site 

-θμεριςια ςτατιςτικά site 

-Στατιςτικά 5 λεπτϊν ανά access point 

-Στατιςτικά ϊρασ για access point 

-Θμεριςια ςτατιςτικά access point 

-Στατιςτικά για όλα τα site που 
φιλοξενοφνται ςτον controller 

-Στατιςτικά 5 λεπτϊν για τον controller 

-Στατιςτικά για port forward 

ΝΑΛ   

Ρροςφζρεται δυνατότθτα 
απομακρυςμζνθσ παραμετροποίθςθσ:  

-Λίςτα όλων των site του controller 

-Λίςτα όλων των ρυκμίςεων του site 

-Λίςτα των διαχειριςτϊν του site 

-Ρλθροφορίεσ ςυςτιματοσ 

-Ρλθροφορίεσ για τθν παραμετροποίθςθ 
του δικτφου 

ΝΑΛ   

 



 

 

Σελίδα 61 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Δρομολογθτζσ τερματικοφ ςθμείου    

Τεμάχια 6   

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΛ   

10/100/1000 Ethernet ports >=4   

WiFi ΝΑΛ   

USB ports NAI   

RAM >=128MB   

Power over ethernet ΝΑΛ   

Reset button NAI   

Ενδεικτικάledsγιαpower/κφρεσethernet/ 
wifi 

NAI   

Κερμοκραςία λειτουργίασ -10 / +40C   

 

 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

ΜαλϊδιοUTP    

Ροςότθτα ςεμζτρα (μικοσ) 250 μζτρα   

Categories Cat 5Ε ι Cat6   

Ταχφτθτα μετάδοςθσδεδομζνων:  Ζωσ 1 Gbps   

Ράχοσ cable shield Να αναφερκεί   

Κερμοκραςία λειτουργίασ -30 / +70C   

Εφαρμογι: κατάλλθλο για εξωτερικοφσ 
χϊρουσ 

ΝΑΛ   

Ριςτοποίθςθ 
ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA568B.2 

  

 



 

 

Σελίδα 62 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Gateway ςυλλογισδεδομζνωνWiFi    

Na αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

NAI   

Αρικμόσμονάδων 2   

Επεξεργαςτισ Quad-Core SoC   

Μνιμθ RAM 3GB    

Εςωτερικιμνιμθ αποκικευςθσ >=32GB   

Σκλθρόσδίςκοσ 1TB   

Networking Interface 
10/100/1000 
Ethernet Port 

  

Power Method PoE: 48 V 802.3af or    

Power Supply 
802.3af PoE or 
Micro- USB 5V, 
Minimum 1 A 

  

Ριςτοποίθςθ CE, FCC, IC   

 

 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Ρροςφζρει πρόςβαςθ και άμεςθ πλθροφόρθςθ 
των δθμοτϊν για τοπικά νζα, εκδθλϊςεισ, 
ςυμβάντα, προτάςεισ, ζργα του Διμου, δθμοτικά 
ςυμβοφλια μζςα από τα υφιςτάμενα αςφρματα 
δίκτυα του Διμου 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 63 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Ρροςφζρει υπθρεςίεσ αξιολόγθςθσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου, δθμοςκοπιςεισ, 
ψθφοφορίεσ για κζματα που αφοροφν 
ςυγκεκριμζνεσ γειτονιζσ ι περιοχζσ μζςα από το 
υφιςτάμενο αςφρματο δίκτυο (να δοκεί 
printscreen τθσ εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά του αναδόχου) 

ΝΑΛ   

Είναι ςε κζςθ να προςφζρει οργάνωςθ 
καμπάνιασ ι εκςτρατείασ με προωκθτικά 
μθνφματα προσ τουσ δθμότεσ π.χ. για το 
περιβάλλον, για τθν κακαριότθτα, τθν 
αιμοδοςία, τα αδζςποτα ηϊα και πλικοσ 
κοινωνικϊν κεμάτων με μόνθ χριςθ τα 
υφιςτάμενα αςφρματα δίκτυα 

ΝΑΛ   

Το ςφνολο του πθγαίου κϊδικα που κα 
παραχκεί ςτα πλαίςια των υπθρεςιϊν 
υλοποίθςθσ λογιςμικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο 
αποκλειςτικά, κα αποτελεί παραδοτζο του 
ζργου, κα ςυνοδεφεται από αναλυτικι 
τεκμθρίωςθ και κα διατίκεται με άδεια που κα 
επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ του από το 
φορζα 

ΝΑΛ   

Φεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Ο ρυκμόσ μετάβαςθσ δεδομζνων ςε ΚΑΚΕ 
ΞΕΧΩΛΣΤΟ ςθμείο του δικτφου κα είναι 
100Mbit/sec download speed και 100Mbit/sec 
upload speed  (100/100) και με δυνατότθτα 
μελλοντικισ επζκταςθσ τα 1000Mbps 
 

ΝΑΛ   

Content filtering: Δυνατότθτα διαχείριςθσ 
περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςελίδεσ 
κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 64 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Online Alerts: Δυνατότθτα να δει ο διαχειριςτισ 
ςε πραγματικό χρόνο αλλά και απομακρυςμζνα 
τθν λειτουργία των δρομολογθτϊν του δικτφου 
Κοινι ςελίδα ςφνδεςθσ για πολλοφσ χριςτεσ.  

ΝΑΛ   

O Διμοσ αποφαςίηει ςε ποια ςθμεία WiFi spots 
κα εμφανίςει το μινυμα που επικυμεί 

ΝΑΛ   

Θ πλατφόρμα λειτουργεί υποδειγματικά ςε όλεσ 
τισ ςυνκικεσ ςφνδεςθσ μοιράηοντασ αξιόπιςτα το 
εφροσ τθσ γραμμισ/ων του δικτφου 
αυτοματοποιθμζνα. Κα πρζπει να υπάρχει 
ταυτόχρονθ ςφνδεςθ κατ’ ελάχιςτον 3000 
ταυτόχρονων χρθςτϊν 

ΝΑΛ   

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αρχικισ ςελίδασ των χρθςτϊν 
μπορεί να γίνει βάςει των αναγκϊν του Διμου 
αλλά και ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τα 
μεγζκθ των ςυςκευϊν smartphones, tablets, 
laptop κτλ) με πολφ εφκολθ προςαρμογι μζςα 
από το περιβάλλον διαχείριςθσ web τθσ 
πλατφόρμασ. Ο διαχειριςτισ κα μπορεί να 
εμφανίςει μια ςελίδα αφετθρίασ ςτισ ςυςκευζσ 
των χρθςτϊν ανάλογα με τα events και τισ 
εκδθλϊςεισ που ςυμβαίνουν ι ζχουν 
προγραμματιςτεί ςτο Διμο, επιλζγοντασ το 
φόντο, το λογότυπο αλλά και το προωκθτικό 
μινυμα (υποςτιριξθ ζωσ 4 γλϊςςεσ) 
μετατρζποντασ το WiFi ςασ ςε ζνα εργαλείο 
επικοινωνίασ με όλουσ τουσ δθμότεσ και 
επιςκζπτεσ του Διμου.  

ΝΑΛ   

Ρροςφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου δφο (2) ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ για 
τθν πρϊτθ ςελίδα (loginpage) του χριςτθ ςτο 
αςφρματο δίκτυο του Διμου 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 65 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Ο πλατφόρμα δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο 
διαδίκτυο χωρίσ τθν ειςαγωγι κωδικοφ. Ο 
ανάδοχοσ κα ςυντάξει όρουσ ςφνδεςθσ 
ςυμβατοφσ και με τον κανονιςμό για το GDPR 
(πριν το Login – Terms&Conditions). 

ΝΑΛ   

Δυνατότθτα ανακατεφκυνςθσ μετά τθν ςφνδεςθ ςτο αςφρματο δίκτυο WiFi ςτθν ςελίδα επιλογισ 

του Διμου 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνδεςθσ ο 
διαχειριςτισ μπορεί να ανακατευκφνει τον 
χριςτθ ςε web ςελίδα τθσ προτίμθςθσ του 
Διμου. Με τον τρόπο αυτό κα αυξάνεται θ 
διακεςιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ τθσ επιλογισ του 
Διμου αλλά και προωκοφνται κακθμερινά 
διαφορετικζσ υπθρεςίεσ που μπορεί να 
προςφζρει ο Διμοσ ςτουσ δθμότεσ του (να δοκεί 
printscreen τθσ εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά του αναδόχου). 

ΝΑΛ   

Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων 

Θ πλατφόρμα κα δίνει τθν δυνατότθτα να 
εκμεταλλεφεται ο Διμοσ τθν επιςκεψιμότθτα 
του ιςτοχϊρου του και προβάλλει 
διαφθμιςτικζσ/ προωκθτικζσ καταχωριςεισ κατά 
τθν ςφνδεςθ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο με 
τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ 
πρόςβαςθ (ςελίδα over flip).  

ΝΑΛ   

Yποςτθρίηεται και θ προβολι βίντεο. ΝΑΛ   

Θ υπθρεςία προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν 
μθνυμάτων μπορεί να αφορά εκδθλϊςεισ του 
Διμου. Στο τζλοσ κάκε καμπάνιασ ο διαχειριςτισ 
κα λαμβάνει ενθμζρωςθ για τα ςτατιςτικά 
προβολισ (αρικμόσ views, μοναδικοί χριςτεσ 
κτλ) 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 66 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

H εφαρμογι υποςτθρίηει τθν ςτατιςτικι 
προβολι δεδομζνων για: 

• Στατιςτικά ςυνδζςεων 

• Στατιςτικά ςυςκευϊν 

• Στατιςτικά χρόνου παραμονισ 

• Στατιςτικά όγκου δεδομζνων 

• Στατιςτικά νζων/επαναλαμβανόμενων 
χρθςτϊν 

(να δοκεί print screen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου) 

ΝΑΛ   

Άμεςθ απενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν που 
προςφζρει θ πλατφόρμα: Ρρζπει να δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι για άμεςθ 
παράκαμψθ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ που 
καταςτεί ανάγκθ. 

ΝΑΛ   

Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ τθσ πλατφόρμασ 
μζςω Web: Ο διαχειριςτισ κα μπορεί 
απομακρυςμζνα μζςω web να πραγματοποιεί 
όλεσ τισ παραπάνω ρυκμίςεισ μζςα από ζνα 
εφχρθςτο περιβάλλον διαχείριςθσ και να δει τισ 
αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν άμεςα. 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 67 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα διακζτει 
ενςωματωμζνθ υπθρεςία για τθν προςταςία των 
επιςκεπτϊν από τθν προβολι ςελίδων 
κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου (Web 
Filtering και Blocking). Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
υπθρεςίασ ο χριςτθσ κα πρζπει να οδθγείται ςε 
ενθμερωτικι ςελίδα μόλισ επιςκεφκεί άςεμνο 
περιεχόμενο (να δοκεί printscreen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου). 

ΝΑΛ   

Ο διαχειριςτισ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
προεπιςκόπθςθσ ϊςτε να βλζπουν τα 
αποτελζςματα των αλλαγϊν ςτθν οκόνθ του 
υπολογιςτι για να γνωρίηουν πϊσ επιδροφν οι 
αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν πριν τισ 
εφαρμόςουν 

ΝΑΛ   

Με τθν πλατφόρμα υπάρχει δυνατότθτα 
προβολισ μθνφματοσ καλωςορίςματοσ (κατά τθν 
πρϊτθ μόνο ςφνδεςθ) ςτο WiFi δίκτυο ςτθ 
γλϊςςα του χριςτθ - (να δοκεί printscreen τθσ 
εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι 
προςφορά του αναδόχου) 

ΝΑΛ   

Τα μθνφματα εμφανίηονται απευκείασ ςτθ 
γλϊςςα που ζχει ενεργοποιιςει ο χριςτθσ ςτον 
browser του, χωρίσ να απαιτείται επιλογι 
γλϊςςασ από τον χριςτθ.  

ΝΑΛ   

Από το back office τθσ πλατφόρμασ κα γίνεται θ 
ενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ υπθρεςίασ 
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνεται προϊκθςθ 
ςτουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ καλωςορίςματοσ για 
να τουσ εμφανίηετε το ςχετικό μινυμα (ςελίδα 
ανακατεφκυνςθσ). 

ΝΑΛ   



 

 

Σελίδα 68 

ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Νογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 

αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 

κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 

(Social WiFi) 

   

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα να 
προβάλλεται ςτουσ δθμότεσ το πρόγραμμα 
κάποιων εκδθλϊςεων του διμου εφκολα και 
γριγορα μζςα από τθν πρϊτθ ςελίδα που κα δει 
ο χριςτθσ ςυνδεόμενοσ ςτο WiFi. Το μενοφ του 
προγράμματοσ κα πρζπει να ςυντάςςεται 
εφκολα και γριγορα από διαχειριςτικό εργαλείο 
προςκζτοντασ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ. 
Με τον τρόπο αυτό ο χριςτθσ όταν βρίςκετε ςτο 
αςφρματο δίκτυο κα μπορεί να ενθμερωκεί για 
το τι εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτο Διμο 
(να δοκεί printscreen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου).   

ΝΑΛ   

 

1.a.4 Χπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αςφρματου δικτφου  

Οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αφοροφν τθν κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία 18 ςθμείων αςφρματθσ πρόςβαςθσ 
και περιλαμβάνουν όλα τα απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και δικτφωςθσ των 18 ςθμείων. 

 

1.a.5 Χπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ αςφρματου δικτφου  

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν τθν ετιςια ςυνδρομι των υπθρεςιϊν cloudmanagement των 18 
ςθμείων πρόςβαςθσ κακϊσ και τθν παροχι 24μινθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και υπθρεςιϊν helpdesk προσ 
τον Διμο. 

 

2.ΥφςτθμαΖξυπνθσ Διάβαςθσ Σεηϊν 
Θ ζξυπνθ διάβαςθ πεηϊν είναι ζνα πρωτοποριακό ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν ςτα ςθμεία παρζμβαςθσ, μζςω τθσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ παρουςίασ πεηϊν και τθσ αυτόματθσ 
φωτεινισ ςιμανςθσ τθσ διάβαςθσ. 
Το Σφςτθμα Ζξυπνθσ Διάβαςθσ Ρεηϊν ανιχνεφει πεηοφσ που πρόκειται να διαςχίςουν τθ διάβαςθ, μζςα 
από ζνα ζξυπνο ςφςτθμα αιςκθτιρων. Αυτοί οι αιςκθτιρεσ ςτζλνουν ζνα ςιμα και ενεργοποιοφν 
αυτόματα τα LED πάνελ που είναι ενςωματωμζνα ςτθν άςφαλτο.  
Το ςφςτθμα ςυνοδεφεται από κατακόρυφεσ φωτιηόμενεσ πινακίδεσ ςθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ανάβουν 
ταυτόχρονα με τα LED πάνελ που είναι ενςωματωμζνα ςτθν άςφαλτο, επιτυγχάνοντασ το επικυμθτό 
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αποτζλεςμα φωτεινισ ςιμανςθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι οδθγοί ςτα οχιματα να αντιλαμβάνονται 
καλφτερα και από μεγαλφτερθ απόςταςθ τθν φπαρξθ πεηϊν ςτισ διαβάςεισ.    
Το Σφςτθμα Ζξυπνθσ Διάβαςθσ Ρεηϊν αποτελείται από: 
LED Ράνελ, όπου τοποκετοφνται ςτο οδόςτρωμα χωρίσ να προεξζχουν από τθν επιφάνεια τθσ αςφάλτου 

 Φωτεινζσ Ρινακίδεσ ςιμανςθσ διάβαςθσ πεηϊν, ςτερεωμζνεσ ςε μεταλλικό ιςτό ςτο πεηοδρόμιο.  

 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ κίνθςθσ πεηϊν 

 Κατάλλθλεσ καλωδιϊςεισ. Θ τροφοδοςία γίνεται από Δθμοτικό Φωτιςμό. 
 
Στα πλαίςια του ζργου, κα εγκαταςτακοφν ςυςτιματα ζξυπνθσ διάβαςθσ πεηϊν ςε 10 διαβάςεισ του 
Διμου. 
 

2.a.1 ΦεχνικζσπροδιαγραφζσLEDPanels 
 

Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

1.  Ροςότθτα 80   

2.  
Τφποσ φωτεινισ ςιμανςθσ πάνελ 
για τοποκζτθςθ ςτον οδόςτρωμα: 
LED 

ΝΑΛ     

3.  Γωνία Κζαςθσ LED: 120o ΝΑΛ     

4.  
Χρόνοσ Ηωισ LED >30.000 
ϊρεσ                             

ΝΑΛ     

5.  Κλάςθ προςταςίασ: ΛP67 ΝΑΛ     

6.  
Δυνατότθτα τροφοδοςίασ από 
Δθμοτικό Φωτιςμό 

ΝΑΛ     

7.  
Απόδοςθ Φωτεινότθτασ (ανά 
πάνελ): >75 lm/W 

ΝΑΛ     

8.  Φωτεινι ροι (ανά πάνελ) > 1450 lm ΝΑΛ     

9.  Αντοχι >20.000 kg ανά (ανά πάνελ) ΝΑΛ     

10.  
Κερμοκραςία Λειτουργίασ (ανά 
πάνελ)-40 oC ζωσ +85 oC 

ΝΑΛ     

11.  
Υγραςία λειτουργίασ: 20 ~ 90% 
RHnon-condesing 

ΝΑΛ   

12.  
κερμοκραςία χρϊματοσ φωτόσ: 
6000‐6500°k 

ΝΑΛ     

13.  

Θ τοποκζτθςθ των φωτεινϊν πάνελ 
LED ςτο οδόςτρωμα δεν κα 
προεξζχουν από τθν επιφάνεια τθσ 
αςφάλτου 

ΝΑΛ 

  

14.  
Θ προμικεια και εγκατάςταςθ μαηί 
με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα 

ΝΑΛ 
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(καλϊδια, τροφοδοτικά κτλ) των LED 
αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου 

 

2.a.2ΦεχνικζσπροδιαγραφζσΦωτεινισ Σινακίδασ 

Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

1.  Ροςότθτα 

20 

    

2.  

Θ φωτεινι πινακίδα κα 
εγκαταςτακεί ςε μεταλλικό ιςτό 
ςτιριξθσ φψουσ τουλάχιςτον 2,5 m. 
Θ προμικεια και εγκατάςταςθ του 
ιςτοφ αποτελεί υποχρζωςθ του 
Αναδόχου 

ΝΑΛ 

    

3.  
Σε κάκε διάβαςθ απαιτοφνται 
τουλάχιςτον 2 πινακίδεσ ςιμανςθσ, 
μια ςε κάκε πλευρά 

ΝΑΛ 

    

4.  
Απόδοςθ Φωτεινότθτασ των LED τθσ 
Ρινακίδασ >75 lm/W 

ΝΑΛ 
    

5.  
Φωτεινι ροι των LED τθσ Ρινακίδασ 
> 1700 lm 

ΝΑΛ 
    

6.  Γωνία Κζαςθσ Ρινακίδασ: 120o ΝΑΛ     

7.  
Χρόνοσ Ηωισ των LED τθσ Ρινακίδασ 
>30.000 ϊρεσ                             

ΝΑΛ 
    

8.  
κερμοκραςία χρϊματοσ των LED τθσ 
Ρινακίδασ 6000‐6500°k 

ΝΑΛ 
    

9.  Ρροςταςία: ΛP67 ΝΑΛ     

10.  
Μζγεκοσ Ρινακίδασ 600 x 600 x 180 
mm 

ΝΑΛ 
    

 

2.a.3ΦεχνικζσπροδιαγραφζσΑιςκθτιρα Μίνθςθσ Σεηϊν 

Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

1.  Ροςότθτα 20   

2.  
Ζνασ (1) Αιςκθτιρασ κίνθςθσ 
τοποκετθμζνοσ ςε κάκε ςτφλο 

ΝΑΛ     

3.  ΚατανάλωςθΛςχφοσαιςκθτιρα  <1W ΝΑΛ     

4.  Ρροςταςία: ΛP54 ΝΑΛ   
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5.  Γωνία αναγνϊριςθσ >= 110ο ΝΑΛ   

6.  Απόςταςθ αναγνϊριςθσ >=8m ΝΑΛ   

 

3. Χπθρεςίεσ 
Ο Ανάδοχοσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν και οι οποίεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτισ 
τιμζσ που κα δοκοφν για τθν προμικεια των υλικϊν 

a. Χπθρεςίεσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ 

Κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα επικαιροποιιςει τθν προςφορά του και κα 
οριςτικοποιιςει το ςχεδιαςμό του Ζργου με βάςθ τα ςτοιχεία που κα προκφψουν από επιτόπια αυτοψία 
που κα διενεργθκεί κατά τθ φάςθ αυτι. Ριο ςυγκεκριμζνα και κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ  και κα ςυντάξει τθ ςχετικι Μελζτθ Εφαρμογισ: 

- Κα οριςτικοποιιςει ι/και επικαιροποιιςει τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου και το 
πλάνο ποιότθτασ αυτοφ 

- Κα προβεί ςε επιτόπια αυτοψία προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό 
(όπου αυτό απαιτείται και ςτα ςθμεία που αυτόσ διαςυνδζεται ι/και ςχετίηεται με τθν 
υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου) 

- Κα επικαιροποιιςει – οριςτικοποιιςει τθν αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ 

- Κα ςχεδιάςει και κα καταγράψει όλεσ τισ ενζργειεσ για τθ ςφνδεςθ και παραμετροποίθςθ 
του εξοπλιςμοφ 

- Κα παρουςιάςει τθ μεκοδολογία κακϊσ και τα εργαλεία –λογιςμικό με τα οποία κα 
πιςτοποιιςει τθ ςωςτι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και κα παραδϊςει πλιρεσ ςετ δοκιμϊν 
ελζγχου - αποδοχισ του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν 

- Κα καταγράψει τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και το πρόγραμμα 
αυτισ. 

b. Χπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει το ςφνολο των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν, ζτςι ϊςτε όλα τα επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία τθσ λφςθσ να παραδοκοφν ςε πλιρθ λειτουργία. 
Ριο αναλυτικά οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα προβεί ο Ανάδοχοσ κατ’ ελάχιςτον είναι: 

- Θ Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

- Διενζργεια των δοκιμϊν ελζγχου για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του 
εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν όπωσ ζχουν περιγραφεί ςτθ 
Μελζτθ Εφαρμογισ και πικανι επικαιροποίθςι τουσ. 

- Σφνταξθ Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ (λειτουργικισ & υποςτθρικτικισ) για το ςυνολικό 
αντικείμενο όπωσ τελικά υλοποιικθκε 

- Ραράδοςθ των manuals του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

Οι ανωτζρω τεχνικζσ ενζργειεσ κα αποςαφθνιςκοφν κατά τθν φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισκαι κα 
υλοποιθκοφν με βάςθ αυτι. 

Υπογραμμίηεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ του υποψθφίου Αναδόχου κα πρζπει να εναρμονίηονται πλιρωσ με 
το υπάρχον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο και να ςυμμορφϊνονται με αυτό κατά περίπτωςθ. 
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Τζλοσ τονίηεται, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρζχει και όποιεσ επιπλζον υπθρεςίεσ ι/και υλικά που 
τυχόν απαιτθκοφν (πχ καλϊδια, connectors, modules, ιςτοί, βάςεισ κλπ), ακόμθ και αν δεν ηθτοφνται ρθτά 
ςτθν παροφςα, προκειμζνου θ λφςθ που κα υλοποιιςει να είναι πλιρωσ λειτουργικι και το τελικό 
αποτζλεςμα να ενταχκεί και αξιοποιθκεί παραγωγικά ςτθν κακθμερινι λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
Διμου. 

c. Χπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ενϊ χριςτεσ του 
Φορζα κα το αξιοποιοφν πλιρωσ.  Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

- Επιβεβαίωςθ επικαιροποίθςθ ςεναρίων – μετριςεων ελζγχου όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτθν 
Μελζτθ Εφαρμογισ. ςε κατάςταςθ πραγματικισ λειτουργίασ και φορτίου και επικαιροποίθςι 
τουσ εφόςον χρειαςκεί 

- Τελικζσ δοκιμζσ ελζγχου λειτουργικότθτασ, προςκικεσ/ τροποποιιςεισ, ςφνκεςθ, πιλοτικι 
χριςθ κλπ. με ςτόχο να επιβεβαιωκεί θ απόλυτα εφρυκμθ λειτουργία των επιμζρουσ 
ςυςτθμάτων και όλα μαηί με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

- Τθν υποςτιριξθ του Φορζα ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

- Τισ βελτιϊςεισ του εξοπλιςμοφ και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν εφόςον απαιτθκοφν 
(tuning) 

- Τθν επίλυςθ προβλθμάτων-υποςτιριξθ χρθςτϊν 

- Τθ διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν 

- Τθν υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία  του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

- Τθν επικαιροποίθςθ και οριςτικοποίθςθ των Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ με τισ πρόςκετεσ 
προςαρμογζσ που τυχόν απαιτθκοφν 

- Τθν ςφνταξθ Τεφχουσ Αποτελεςμάτων Ριλοτικισ Λειτουργίασ, με τεκμθριωμζνθ (ςυνοπτικι) 
ειςιγθςθ για τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που κα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 
o Καταγραφι των ςυμβάντων ενεργειϊν υποςτιριξθσ 
o Λςτορικό των τυχόν ςφαλμάτων που προζκυψαν και τισ ενζργειεσ ανάταξισ τουσ 

Ο χρόνοσ απόκριςθσ ςτισ περιπτϊςεισ αναφοράσ – διαπίςτωςθσ προβλιματοσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά 
τισ οκτϊ (8) ϊρεσ. 

d. Χπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Στόχοσ τθσ ηθτοφμενθσ εκπαίδευςθσ είναι θ εξοικείωςθ των διαχειριςτϊν του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν με τθν παραμετροποίθςθ, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, 
λογιςμικοφ και εφαρμογϊν και των παρεχόμενων, μζςω αυτοφ, λειτουργιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςτουσ 
Διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων, με ςτόχο αφενόσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ  τουσ και 
αφετζρου τθ δυνατότθτα ςυντιρθςισ τουσ μετά το πζρασ των υπθρεςιϊν Εγγφθςθσ που κα παρζχει ο 
Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου.   

e. Σερίοδοσ Εγγφθςθσ και Υυντιρθςθσ (ΣΕΥ) 

Ωσ ΡΕΣ ορίηεται θ ςυνολικι περίοδοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του 
Ζργου και με χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 
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Θ περίοδοσ ςυντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ και λιγει με τθ λιξθ 
τθσ ΡΕΣ. 

Υθμείωςθ: Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων αναδόχων να προςφζρουν περίοδο εγγφθςθσ μεγαλφτερθ 
τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για 
ακζραιο αρικμό ετϊν. 

ΥΧΟΦΗΤΗΥΗ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ 

i. Σρολθπτικι ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ. Ο τελικόσ κακοριςμόσ τθσ ςυχνότθτασ με τθν οποία πρζπει 
να διενεργοφνται από εξουςιοδοτθμζνουσ τεχνικοφσ οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και ζλεγχοι ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ λειτουργία τουσ χωρίσ προβλιματα και με το μικρότερο δυνατό αρικμό 
βλαβϊν κα προκφψει από τθν Τεκμθρίωςθ και τα ευριματα τθσ τεκμθρίωςθσ. 
Θ ανωτζρω προλθπτικι ςυντιρθςθ ενδεικτικά δφναται να περιλαμβάνει ανά εξάμθνο τισ εξισ 
εργαςίεσ: 

a. Εκτζλεςθ διαγνωςτικϊν προγραμμάτων για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των μονάδων 
του εξοπλιςμοφ 

b. Αντικατάςταςθ τυχόν φκαρμζνων ι/και ελαττωματικϊν ανταλλακτικϊν  
c. Ζλεγχοσ και tuning του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. 

ii. Αποκατάςταςθ βλαβϊν εξοπλιςμοφ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι ενζργειεσ (εργαςίεσ και 
ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεςτοφν ςτον εξοπλιςμό (hardware) προκειμζνου να 
αποκαταςτακοφν οι προχποκζςεισ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ μετά τθν εμφάνιςθ ςχετικοφ 
προβλιματοσ.  

iii. Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν. Υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτόσ των άλλων αποτελεί θ εξαςφάλιςθ  
όλων των απαραίτθτων καινοφργιων ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των 
ςυςτθμάτων προκειμζνου να τθροφνται οι χρόνοι διακεςιμότθτασ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 

ΥΧΟΦΗΤΗΥΗ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ 

i. Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν. Κατόπιν τεκμθριωμζνθσ 
ειδοποίθςθσ από τον Φορζα Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα 
προβλιματα εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία μιασ βλάβθσ εφόςον 
αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και 
οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου 
όπωσ προβλζπεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ριτρεσ  

ii. Ραράδοςθ βελτιωτικϊν εκδόςεων των λογιςμικϊν και εφαρμογϊν 
iii. Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

ΦΕΧΟΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ 

Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία ςφγχρονου Γραφείου Υποςτιριξθσ 
(Helpdesk) το οποίο κα είναι διακζςιμο ςε ϊρεσ ΚΩΚ. Στο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1. Να καταγράφει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των αναγγελιϊν που αναφζρονται από το προςωπικό 
του Φορζα. Κάκε περιςτατικό πρζπει να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ (ticket) και να 
καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ πλθροφορία: ςθμείο που εμφανίηει τθ βλάβθ, Είδοσ εξοπλιςμοφ 
ι λογιςμικοφ, Ρεριγραφι βλάβθσ, Ϊρα αναγγελίασ , Ενζργειεσ επίλυςθσ του προβλιματοσ 
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Οι αναγγελίεσ κα γίνονται εναλλακτικά με όλουσ τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
i. Τθλζφωνο 

ii. Email 
2. Ο εξοπλιςμόσ και οι εφαρμογζσ που κα χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για τθ λειτουργία του Γραφείου 

Υποςτιριξθσ ανικουν ςτθν κυριότθτα του Ανάδοχου.  
3. Στο τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει Μθνιαίεσ Εκκζςεισ από τισ οποίεσ κα προκφπτει ο 

βακμόσ ικανοποίθςθσ των υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ. Θ Ζκκεςθ κα υποβάλλεται μζςα ςτο 
πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα, και κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία για τον προθγοφμενο 
μινα:  

i. Αρικμόσ αναγγελιϊν και είδοσ (π.χ. βοικεια, πρόβλθμα)  
ii. Αναλυτικά ςτοιχεία για χρόνουσ απόκριςθσ Γραφείου Υποςτιριξθσ ανά κλιςθ και 

ςυνολικι κατανομι. 
iii. Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε κλιςθ προβλιματοσ (βλάβθ ι δυςλειτουργία) που 

εξυπθρετικθκε πζραν των χρονικϊν υποχρεϊςεων που αναφζρονται ςτθ 
παροφςα. 

iv. Αναλυτικά ςτοιχεία και για τθν επιβολι ποινϊν (ριτρεσ μθ ςυμμόρφωςθσ), όπωσ 
αίτιο, χρόνοσ, αντίτιμο ριτρασ κοκ., αλλά και ςυνολικό αντίτιμο επιβολισ ποινϊν.  

Μζςω του ανωτζρω αναφερόμενου Γραφείου Υποςτιριξθσ ο Ανάδοχοσ κα παρζχει: 

- Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω του Helpdesk (ςε περίπτωςθ που το αίτθμα ι/και θ βλάβθ 
μπορεί να αντιμετωπιςτεί/διεκπεραιωκεί απομακρυςμζνα) 

- On-site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και 
οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι 
οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ. 

- Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ – λογιςμικοφ -- εφαρμογϊν 
υπθρεςιϊν. 

- Ενθμζρωςθ των διαχειριςτϊν του Διμου Νάουςασ  για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα του 
ςυςτιματοσ. 

f. Χπθρεςίεσ Υυντιρθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να υπογράψει Σφμβαςθ 
Συντιρθςθσ διάρκειασ δφο (2) ετϊν. Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ που ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παρζχει κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ είναι ίδιεσ με τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται για 
τθν περίοδο Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ είναι δφο (2) ζτθ μετά το πζρασ τθσ 
Ρεριόδου Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. 

g. Ρριςμοί 

Ματθγορία Α – Εξοπλιςμοφ  – Νογιςμικοφ – Χπθρεςιϊν ορίηεται ωσ το ςφνολο των διακριτϊν μονάδων 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν θ εφρυκμθ λειτουργία των οποίων επθρεάηει τθν 
ομαλι λειτουργία των επί μζρουσ ςυςτθμάτων ι και τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ (π.χ. βλάβθ accesspoint, 
αιςκθτιρα, καλϊδια διαςφνδεςθσ κλπ.)  

ΜΩΜ (κανονικζσ ϊρεσ κάλυψθσ): Το χρονικό διάςτθμα 08:00 – 17:00 για όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τισ 
εβδομάδασ. 

ΕΩΜ (επιπλζον ϊρεσ κάλυψθσ): Το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα. 
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Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από 
τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. Σθμειϊνεται ότι, ανά διακριτι μονάδα, ο 
Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ / δυςλειτουργίασ προςμετράται ακροιςτικά ςε μθνιαία βάςθ. Ο χρόνοσ 
αυτόσ ορίηεται ωσ εξισ ανά Κατθγορία: 

Ματθγορία Α. 

οχτϊ (8) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ εμφάνιςθσ τθσ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ ανεξαρτιτωσ αν 
θ ανακοίνωςθ του προβλιματοσ πραγματοποιικθκε εντόσ ι εκτόσ ΚΩΚ 

h. Τιτρεσ 

Ξθ διακεςιμότθτα Ματθγορία Α 

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του χρόνου αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ, επιβάλλεται ςτον 
Ανάδοχο ριτρα ίςθ με το: 

- 0,05% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ μονάδασ/τμιματοσ που είναι εκτόσ λειτουργίασ για 
κάκε επιπλζον ϊρα βλάβθσ (μθ διακεςιμότθτασ), εφόςον αυτι είναι εντόσ ΚΩΚ 

- το ιμιςυ του ωσ άνω υπολογιηόμενου ποςοφ, εφόςον θ ϊρα είναι εκτόσ ΚΩΚ. 

Διευκρινίηεται ότι : 

• ζνα ςφςτθμα / υποςφςτθμα / υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ διακζςιμο 
ζςτω και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει 

• θ μθ διακεςιμότθτα μιασ μονάδασ επιφζρει τθ μθ διακεςιμότθτα όλων των μονάδων του 
Συςτιματοσ (εξοπλιςμόσ, λογιςμικό ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν) που εξαρτϊνται λειτουργικά από αυτιν, 
και ςυνυπολογίηεται ςτον προςδιοριςμό τθσ ριτρασ 

• ωσ μονάδα κεωρείται το ςφνολο εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που τρζχει ι είναι εγκατεςτθμζνο 
ςτον εξοπλιςμό (ενδεικτικά αναφζρεται ότι το ςφςτθμα Θ/Υ με λειτουργικό ςφςτθμα, λογιςμικό 
αυτοματιςμοφ γραφείου κλπ κεωρείται ωσ μια αδιαίρετθ μονάδα) 

• εάν θ δυςλειτουργία μιασ μονάδασ (π.χ. switch τοπικοφ δικτφου) επθρεάηει τθν εφρυκμθ 
λειτουργία κάποιων ςυςχετιηόμενων με αυτιν μονάδων (των διαςυνδεδεμζνων κζςεων εργαςίασ), τότε θ 
μθ διακεςιμότθτα και άρα θ ριτρα υπολογίηεται επί του τιμιματοσ του ςυνόλου των μονάδων αυτϊν 
(δθλαδι switch, Θ/Υ και λογιςμικά αυτϊν, εκτυπωτζσ) 

i. Σρογραμματιςμζνεσ Διακοπζσ Χπθρεςίασ 

Επιτρζπεται θ διενζργεια προγραμματιςμζνων διακοπϊν τθσ Υπθρεςίασ (PlannedOutages), τόςο κατά τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ΡΕΣ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 

- Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ από τον Ανάδοχο κα ανακοινϊνεται 
τουλάχιςτον 15 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα ςτο Φορζα, και κα πρζπει να τεκμθριϊνεται 
κατάλλθλα. 

- Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιείται μόνο εφόςον ρθτά 
ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο μερϊν. 

- Θ μζγιςτθ διάρκεια μίασ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςιϊν κα ςυμφωνείται ρθτά 
μεταξφ των δφο μερϊν. 

- Κα πραγματοποιείται μόνο ςε ϊρεσ ΕΩΜ (όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα). 
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- Θ χρονικι περίοδοσ απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ που οφείλεται ςε προγραμματιςμζνθ διακοπι 
δε κα υπολογίηεται ςτθ μζτρθςθ των Ροιοτικϊν Κριτθρίων. 

Σε περιπτϊςεισ όπου, θ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςίασ υπερβεί τθν 
προςυμφωνθμζνθ χρονικι διάρκεια, και γι’ αυτό ευκφνεται αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, τότε θ επιπλζον 
χρονικι διάρκεια απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται ωσ βλάβθ. 

 

4. Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Υυςτιματοσ και Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν 

Θ απρόςκοπτθ παροχι και διάκεςθ των παραπάνω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα εξαςφαλίηεται με τθν 
ανάπτυξθ/παραμετροποίθςθ ενιαίου Συςτιματοσ, θ οποία κα βαςίηεται ςε λογιςμικό διαδικτυακισ 
πλατφόρμασ εφαρμογϊν και το οποίο κα υποςτθρίηει και κα παρζχει πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των 
ακόλουκων υποςυςτθμάτων: 

 cloud λογιςμικοφ με πλιρεσ περιβάλλον ςτα ελλθνικά για τθ ςυλλογι, διαχείριςθ, προβολι και 
επεξεργαςία δεδομζνων από τα διάφορα υποςυςτιματα και τουσ αιςκθτιρεσ το οποίο κα μπορεί 
να διαςυνδζςει κάκε τφπο αιςκθτιρα ανεξάρτθτα από τον καταςκευαςτι.  

 κεντρικοφ λογιςμικοφ ζξυπνθσ πόλθσ (ενιαία πλατφόρμα διαχείριςθσ) με πλιρεσ περιβάλλον ςτα 
ελλθνικά. Το Λογιςμικό κα αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμασ διαχείριςθσ, θ οποία κα δίνει τθ 
δυνατότθτα να ςυνδεκοφν εφαρμογζσ τρίτων: πχ, ςφνδεςθ με ςφςτθμα διαχείριςθσ κάδων κτλ. 

 
Ο Ανάδοχοσ του Ζργου κα εγκαταςτιςει το ςφνολο των εφαρμογϊν ςτο G-Cloud. 

Θ κεντρικι εφαρμογι κα είναι αποκθκευμζνθ ςε ζναν κεντρικό εξυπθρετθτι ςτον οποίο οι χριςτεσ κα 
ζχουν πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου. Για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυςτιματοσ προτείνεται 
αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων, θ οποία περιλαμβάνει τρία λογικά επίπεδα (tiers): 

1. Το επίπεδο δεδομζνων (data tier), που είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ δεδομζνων. 
2. Το επίπεδο εφαρμογϊν (application tier), που ενςωματϊνει τθ λογικι των εφαρμογϊν (business 

logic) δθλαδι όλουσ τουσ επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ (business rules) που διζπουν τθ λειτουργία τθσ 
κάκε εφαρμογισ 

3. Το επίπεδο χρθςτϊν (client tier), που είναι υπεφκυνο για τθ διεπαφι με τον τελικό χριςτθ και τθν 
παρουςίαςθ των δεδομζνων. 
Σφμφωνα με το παραπάνω: 

4. Τα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ κα οργανϊνονται χωριςτά. Για τθν αποδοτικότερθ οργάνωςθ 
απαιτείται θ χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων. 

5. Για τθν διάκεςθ τθσ εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο απαιτείται θ χριςθ εξυπθρετθτι διαδικτφου και 
εφαρμογϊν. 

6. Για τθν χριςθ τθσ mobile εφαρμογισ, προτείνεται να εγκαταςτακεί ςτο προφίλ του αναδόχου ο 
οποίοσ κα αναλάβει και τθν ςυντιρθςθ τουσ για όλο το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

7. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Αρχιτεκτονικισ, που κα πρζπει να τεκμθριϊνονται ςτθν πρόταςθ 
του αναδόχου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον: 

 Κζματα ολοκλιρωςθσ των διακριτϊν υποςυςτθμάτων ςε ζνα νζο ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό  
ςφςτθμα. 

 Θ διαλειτουργικότθτα των νζων υποςυςτθμάτων, με το υπάρχον ςφςτθμα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
του Διμου.  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει ςτθν προςφορά του τον τρόπο διαςφνδεςθσ. 
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 Θ οργάνωςθ, αποκικευςθ και διαχείριςθ των  δεδομζνων του νζου ςυςτιματοσ 

 Κζματα απόδοςθσ και αςφάλειασ του ςυςτιματοσ 

 Κζματα φυςικισ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ ςτον υπό προμικεια εξοπλιςμό. 

Οι χριςτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι μζςω δικτφου με χριςθ οποιουδιποτε web browser. 
Επιπροςκζτωσ, κα μποροφν να κάνουν χριςθ των Mobile εφαρμογϊν ςε Android και iOS ϊςτε να είναι πιο 
εφκολθ θ επικοινωνία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει υψθλι αξιοπιςτία για τον εξοπλιςμό αλλά και τισ απαιτοφμενεσ 
εφαρμογζσ 

 

j. Φεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου 

Στο πλαίςιο του ζργου κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε ζνα ςφνολο από ειδικζσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, οι 
οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αποτελεςματικι παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.  
Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν το Σφςτθμα ςε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

 Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι υποχρεωτικι χριςθ ανοικτϊν 
προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

o τθν ομαλι λειτουργία και ςυνεργαςία μεταξφ του ςυνόλου των εφαρμογϊν του νζου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

o τθν επεκταςιμότθτα των υποςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. 

o Οι εφαρμογζσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να 
παρζχουν τθ δυνατότθτα εφκολθσ επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ ι και ολοκλιρωςθσ με 
τρίτεσ εφαρμογζσ ι / και υποςυςτιματα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να παρζχουν κατ’ 
ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Τεκμθριωμζνα API (Application Programming Interface) τα οποία να 
επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ/ διαςφνδεςθ με τρίτεσ εφαρμογζσ, όπου αυτό 
είναι απαραίτθτο. Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ 
δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ/ διαςφνδεςθσ με εφαρμογζσ και δεδομζνα που 
ενςωματϊνουν τθν επιχειρθςιακι λογικι με ςκοπό τθν κάλυψθ ενδεχόμενων 
μελλοντικϊν αναγκϊν. 

 Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ / επικοινωνίασ με τρίτεσ εφαρμογζσ βάςει διεκνϊν 
standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.). 

 Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ 
του λογιςμικοφ. 

 Αρχιτεκτονικι Ν-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ κεντρικϊν 
ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν ευκολία 
ςτθν επεκταςιμότθτα, αλλά και ςτθ ςυντιρθςι του. 

 Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν και λφςεων που κα αποτελζςουν διακριτά τμιματα του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςε ζνα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο κα αποτελζςει το 
βαςικό «χϊρο εργαςίασ» με ςτόχο τα εξισ: 

o Επίτευξθ ομοιομορφίασ ςτισ διεπαφζσ χρθςτϊν μεταξφ των διακριτϊν εφαρμογϊν. 
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o Επιλογι κοινϊν και φιλικϊν τρόπων παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ χρθςτϊν με 
τισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. 

 Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία 
διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων,.  

 Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των χρθςτϊν για τθν αποδοτικι χριςθ των 
εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ. 

 Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ των εφαρμογϊν. 

 Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ποιότθτασ, ακεραιότθτασ και αςφάλειασ των δεδομζνων των 
εφαρμογϊν. 

 Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ (εκτόσ των mobile applications) κα πρζπει ςτο 
περιβάλλον εργαςίασ του τελικοφ χριςτθ να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser, ςε όλα τα 
λειτουργικά ςυςτιματα που αυτοί υποςτθρίηουν: 

o Microsoft IE 6+. 

o Firefox 2+. 

o Google Chrome 1+. 

o Opera 9+. 

o Safari 3+. 

 Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται όλεσ ςε μία κοινι πλατφόρμα ανάπτυξθσ (π.χ. JavaEE, 
Microsoft .NET, PHP, Ionic, Angular JS,  Ruby, Python ι αντίςτοιχα). 

 Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε περιςςότερα του ενόσ εναλλακτικά 
λειτουργικά ςυςτιματα εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα μελλοντικά τζτοια 
ανάγκθ. 

 Ππου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται άπαξ για το ςφνολο των νζων 
εφαρμογϊν και να μθν χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ (Single Sign 
On). 

Το ςφνολο του προτεινόμενου ςχεδίου υλοποίθςθσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 Σχεδιαςμόσ “digital by default” για όλα τα νζα ζργα που αφοροφν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, με τθν 
εφαρμογι των αρχϊν «Privacy by Design and by Default» του κανονιςμοφ GDPR 

 Διαλειτουργικότθτα μζςω ανοικτϊν προτφπων, διάκεςθσ ανοικτϊν APIs και ανάπτυξθσ δθμόςιων 
SDKs 

 

k. Χριςθ Φεχνολογικϊν Standards-Portability 

Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ Εφαρμογϊν, κα πρζπει να 
είναι ςυμβατζσ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα δικτφωςθσ και διακίνθςθσ διαδικτυακοφ 
περιεχομζνου (όπωσ HTML, XML, SOAP, Voice CXML, LDAP κλπ).  
 

l. Χριςθ ςφγχρονων/Δοκιμαςμζνων Φεχνολογιϊν 
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Θ υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων κα πρζπει να βαςιςτοφν ςε ςφγχρονεσ και δοκιμαςμζνεσ τεχνολογίεσ, 
εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο, ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο, αξιοπιςτία και επεκταςιμότθτα.  
Θ αρχιτεκτονικι που κα προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να διαςφαλίηει 
υψθλι διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και να υποςτθρίηει ςφγχρονεσ τεχνικζσ αξιοποίθςθσ υλικοφ όπωσ 
Virtualization, Server & Storage consolidation. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει τεχνολογίεσ νζφουσ και να μπορεί να εγκαταςτακεί πλιρωσ ςε 
ιδεατζσ μθχανζσ ςτο νζφοσ. 
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά να παρουςιάςει τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 
τεχνολογίεσ 

 

m. Χψθλι Διακεςιμότθτα 

Σε ότι αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ (highavailability) των υπθρεςιϊν του 
Συςτιματοσ, το προςφερόμενο λογιςμικό των DatabaseServers, ApplicationServers και WebServers αλλά 
και ο γενικότεροσ ςχεδιαςμόσ τθσ λφςθσ,  πρζπει  να εξαςφαλίηει δυνατότθτεσ ανταπόκριςθσ ςε υψθλό 
φορτίο και  επζκταςθσ ςε μοντζλο ανάκαμψθσ από καταςτροφζσ, να παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 
υλοποίθςθ αρχιτεκτονικισ χωρίσ μοναδικό ςθμείο ςφάλματοσ (nosinglepointoffailure), να διαςφαλίηει τθν 
προςταςία και γριγορθ ανάκαμψθ από ανκρϊπινα λάκθ, τθν υψθλι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια 
διαδικαςιϊν αναδιοργάνωςθσ, ςυντιρθςθσ, λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ, κακϊσ και τθν διάκεςθ 
υπθρεςιϊν fail-over για τισ εφαρμογζσ με τρόπο διαφανι προσ τουσ χριςτεσ 

n. Φεχνικζσ Virtualization 

Θ αρχιτεκτονικι που κα προτείνει και κα περιγράψει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά 
κα πρζπει να προβλζπει τθν ενςωμάτωςθ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν με τθ ςτρατθγικι χριςθσ εικονικϊν 
μθχανϊν (virtualization). 

 

o. Διαλειτουργικότθτα & Διαςυνδεςιμότθτα 

Θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του προτεινόμενου ςυςτιματοσ για τθ μεταφορά και 
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί – με άλλα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα αφορά ςε: 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ 
πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετά-πλθροφορίασ / δεδομζνων). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 
(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι 
που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα 
δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των 
δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 
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Πςον αφορά ςτθ διαςυνδεςιμότθτα ςτο πλαίςιο του ζργου, αυτι ορίηεται ωσ εξισ: 

 Διαςυνδεςιμότθτα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο. 

 Διαςυνδεςιμότθτα με υφιςτάμενθ υποδομι εφαρμογϊν και βάςεων δεδομζνων όπωσ θ 
υφιςτάμενθ διαδικτυακι πφλθ του Διμου  

 
Ρ ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω γενικϊν αρχϊν 
διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ. 
 

Κάποια βαςικά ςτοιχεία κάκετθσ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ με τα ιδθ 
υπάρχοντα ςυςτιματα του Διμου είναι τα εξισ: 

 Διαςφνδεςθ και πλιρθ και ομαλι επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του Διμου  
 
Πςον αφορά ςτθν εξωτερικι διαλειτουργικότθτα και διαςυνδεςιμότθτα του ςυςτιματοσ, αυτι αφορά ςτα 
εξισ ςθμεία: 

 Δυνατότθτα για μελλοντικι διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με άλλα αντίςτοιχα ι παρόμοιου 
χαρακτιρα ςυςτιματα  

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ροζσ δεδομζνων (RSSFeeds), μζςω άλλων δικτυακϊν τόπων, με χριςθ 
ςυναφϊν τεχνολογιϊν RSSAggregators/readers. 

 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Φεχνικι του Σροςφορά να περιγράψει τουσ τρόπουσ και τισ 
τεχνολογίεσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ του μζγιςτου βακμοφ οριηόντιασ, 
κάκετθσ και εξωτερικισ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ 

 

p. Αςφάλεια Επικοινωνίασ 

Ανάμεςα ςτισ κφριεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ ανικει θ προςταςία των ευαίςκθτων δεδομζνων που κα 
διακινοφνται. Ραραδείγματα τζτοιων δεδομζνων είναι τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και οι ςχετικοί κωδικοί που 
διακινοφνται. Πςον αφορά ςτθν αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ, υπάρχουν οι τρεισ βαςικοί πυλϊνεσ: 

 Θ Μυςτικότθτα (Secrecy) των μθνυμάτων, δθλαδι να εξαςφαλίηεται ότι μόνο ο αποςτολζασ και ο 
παραλιπτθσ μποροφν να τα διαβάηουν και, κυρίωσ, να τα κατανοοφν. 

 Θ Ακεραιότθτα (Integrity) των μθνυμάτων, δθλαδι ότι τα μθνφματα δεν ζχουν αλλοιωκεί 
ακουςίωσ ι εκουςίωσ. 

 Θ Αυκεντικοποίθςθ (Authentication) των επικοινωνοφντων μερϊν, δθλαδι τα δφο μζρθ τθσ 
επικοινωνίασ (αποςτολζασ και παραλιπτθσ) κα πρζπει να αποδεικνφουν/πιςτοποιοφν τθν 
ταυτότθτά τουσ, ζτςι ϊςτε το κακζνα να είναι ςίγουρο για τθν ταυτότθτα του άλλου. 

 
Θ χρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων και πιςτοποιθμζνων μεκόδων για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
αςφαλοφσ επικοινωνίασ, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω τρεισ πυλϊνεσ, κρίνεται επιτακτικι και 
απαραίτθτθ, ϊςτε να κερδθκεί θ εμπιςτοςφνθ του χριςτθ, κάτι που αποτελεί βαςικό παράγοντα επιτυχίασ 
του ςυςτιματοσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται τα πρωτόκολλα αςφαλοφσ 
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επικοινωνίασ SSL και TLS που προςφζρουν κρυπτογράφθςθ και αυκεντικοποίθςθ μεταξφ πελατϊν και 
εξυπθρετθτϊν ςτον Ραγκόςμιο Λςτό (και όχι μόνο), κοκ. 
 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται ςτθν Φεχνικι του Σροςφορά να περιγράψει τισ τεχνολογίεσ που κα 
αξιοποιιςει και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κα μεριμνιςει, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω 
βαςικοφσ πυλϊνεσ (Ξυςτικότθτα, Ακεραιότθτα, Αυκεντικοποίθςθ) αςφαλοφσ επικοινωνίασ. 
 

q. Ευχρθςτία - Σροςβαςιμότθτα 

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και το θλεκτρονικό περιεχόμενο που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου κα 
πρζπει να υιοκετοφν τθν αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ 
προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ 
οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ 
Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Λςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ 
τουλάχιςτον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA), 

Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν προςφορά διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για χριςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ, 
επιπλζον τθσ προθγοφμενθσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ελζγξιμεσ Βζλτιςτεσ 
Ρρακτικζσ του Κινθτοφ Ραγκοςμίου Λςτοφ ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). 

Σθμειϊνεται ότι ςυμμόρφωςθ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά περίπτωςθ εφαρμογισ κα 
ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων του ζργου. 

Το ςχεδιαηόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακρίνεται από υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ 
και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν / θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα παρζχει. 

Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν κι 
επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να 
μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν 
επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. 
Θ λογικι - λειτουργικι πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε 
χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με 
ευκολία. 

Οι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθςτικότθτασ περιλαμβάνουν:  
1. Συμβατότητα: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τρεισ (3) τουλάχιςτον, από του πιο 
διαδεδομζνουσ, φυλλομετρθτζσ/web browser, 
2. Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να τθρείται ςυνζπεια ςτθ 
χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι εννοιϊν, 
ςθμείων και λειτουργιϊν ςε όλο το εφροσ των εφαρμογϊν και των ςυςτθμάτων πρζπει να είναι ςαφζσ για 
τον απλό χριςτθ, να χρθςιμοποιείται ορολογία τθσ εφαρμογισ (χριςθ απλισ Ελλθνικισ γλϊςςασ) και όχι 
computer jargon, και τα μθνφματα να μθν είναι απλϊσ πλθροφοριακά περί του τι ςυνζβθ, αλλά να 
υποδεικνφουν ςτο χριςτθ πϊσ να απεμπλακεί για να ςυνεχίςει τθ εργαςία του ι που να αποτανκεί για 
βοικεια. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να επιδεικνφουν οι οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ, θ 
διαμόρφωςθ ςελίδων και θ τοποκζτθςθ αντικειμζνων ςτο χϊρο των ιςτοςελίδων. Στο επίπεδο των 
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εφαρμογϊν και διαδραςτικϊν λειτουργιϊν, παρόμοιεσ λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ πρζπει να 
αντιςτοιχοφν ςε ανάλογα αποτελζςματα. 
3. Αξιοπιςτία: Ο χριςτθσ πρζπει να αντιλαμβάνεται δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ του 
ςυςτιματοσ ότι: οι πλθροφορίεσ που ειςάγει ςτο ςφςτθμα είναι ςωςτζσ και αρκετζσ (ελαχιςτοποίθςθ 
λακϊν χριςτθ μζςω ολοκλθρωμζνου πρωτοβάκμιου ελζγχου) οι πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το 
ςφςτθμα είναι ακριβείσ και επικαιροποιθμζνεσ 
4. Προςανατολιςμόσ: Σε κάκε ςθμείο τθσ περιιγθςισ του ςτο δικτυακό τόπο ι ςτισ εφαρμογζσ, ο χριςτθσ 
πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του εμφανι ςθμάδια που υποδεικνφουν που βρίςκεται (κεματικι ενότθτα ι 
εφαρμογι, κατθγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρζπει να κάνει. Επίςθσ κα 
πρζπει να υπάρχει Sitemap ςε ευκρινζσ ςθμείο. 
5. Υποςτήριξη Χρηςτών: Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ και βοικειασ 
ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν απαιτοφνται. Κατ' 
ελάχιςτο κα πρζπει να παρζχεται: 

• Να δίνει τθλζφωνα επικοινωνίασ και ϊρεσ λειτουργίασ για βοικεια ςε τεχνικά και άλλα 
προβλιματα 

• Ρρόςβαςθ ςτα αρχεία βοικειασ με περιςςότερουσ του ενόσ τρόπουσ, όπωσ: δια μζςου πινάκων 
περιεχομζνου (με αντίςτοιχουσ ςυνδζςμουσ), με άμεςθ υποβολι ερωτιςεων με τθ μορφι λζξεων 
κλειδιϊν, δια μζςου αλφαβθτικοφ ευρετθρίου λζξεων ι και ςυνδζςμων ςχετικϊν κεμάτων κλπ. 

• Πλο το περιβάλλον χριςτθ (user interface, on-line help, μθνφματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 
εγχειρίδια χριςθσ κα πρζπει να είναι γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

• Το ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει όμοιο περιβάλλον ςε όλα τα υποςυςτιματα του, όπωσ: 
Λίςτεσ λειτουργιϊν (Menu), Εργαλειοκικεσ (Toolbar), ςυντομεφςεισ λειτουργιϊν (keyboard 
shortcuts). 

6. Ζλεγχοσ Χρηςτικότητασ: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να περάςουν ζλεγχο χρθςτικότθτασ (usability test) 
κατά τθν διάρκεια τθσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ και τα αποτελζςματα να χρθςιμοποιθκοφν για τθν βελτίωςθ 
τθσ χρθςτικότθτασ των εφαρμογϊν. 
 
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει μεγάλο αρικμό ταυτοχρόνων επιςκεπτϊν/χρθςτϊν 
(τθσ τάξθσ των 1000) με ςτακερι και ικανοποιθτικι απόδοςθ, γριγορθ απόκριςθ και με δυνατότθτα 
γριγορθσ κλιμάκωςθσ ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ του φορτίου. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι διαρκϊσ διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ. Το ποςοςτό διακεςιμότθτασ κα πρζπει 
να υπερβαίνει το 99% για τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. (Σαν ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται το πθλίκο 
του χρόνου που το ςφςτθμα λειτουργεί προσ το ςυνολικό χρόνο αναφοράσ). 
 

Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει τισ μεκόδουσ που κα 

χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ διακεςιμότθτασ και τθσ γενικότερθσ ευχρθςτίασ του 

ςυςτιματοσ 

 

r. Ανοιχτά Σρότυπα 

Το ζργο, λαμβάνει υπόψθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ, ςε ότι αφορά τθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν 
προτφπων. Είναι γνωςτό ότι, λογιςμικό και δεδομζνα κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, με τα ςυςτιματα του φορζα και με ςυςτιματα άλλων οργανιςμϊν. Ο ςτόχοσ 
είναι εφικτόσ μζςω τθσ χριςθσ κοινά αποδεκτϊν προτφπων που ορίηουν ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ και 
κζτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ ςυνεργαςία των πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. Τα πρότυπα που 
ζχουν επιλεγεί για τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι: 
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1. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακοφ κόμβου, κα γίνει με ςφγχρονα εργαλεία και κα είναι 
ανοιχτι ςε Internet Standards. Θ αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ κα είναι αρκρωτι (modular), ϊςτε να 
υπάρχει θ δυνατότθτα ομαλισ επζκταςθσ των λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται. Θ 
δυνατότθτα επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ ετερογενϊν λειτουργικϊν 
ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, κα υλοποιθκεί μζςω χριςθσ XML και web 
services. Θ χριςθ αρχείων XSD είναι αναγκαία κακότι κα περιγράφουν τουσ τφπουσ των δεδομζνων που 
κα ανταλλάςςονται μζςω των web services. Θ Βάςθ Δεδομζνων κα υλοποιείται από ςφγχρονο Σχεςιακό 
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεωσ Δεδομζνων ςυμβατό με SQL (υποςτιριξθ XML), 
 

2. Το ψθφιοποιθμζνο και τεκμθριωμζνο υλικό κα πρζπει να εξαςφαλίηει ςυμβατότθτα με διεκνι 
πρότυπα ψθφιοποίθςθσ εικόνασ και ιχου που κα κακιςτοφν άμεςα εκμεταλλεφςιμεσ τισ υπθρεςίεσ 
web services, ςυμβατότθτα με το πρότυπο Dublin Core, ςυμβατότθτα με το MPEG7, 

3. Το ςφςτθμα κα πρζπει να εκτείνει τθ χριςθ των ανοικτϊν προτφπων και προσ τθν πολυκαναλικι 
κατεφκυνςθ προάγοντασ τθ δυνατότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ των δεδομζνων και υπθρεςιϊν του 
ςυςτιματοσ ςε χριςτεσ φορθτϊν ςυςκευϊν. Κα είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τθν πολυπλοκότθτα των 
διαφόρων τφπων ςυςκευϊν, πρωτοκόλλων διαςφνδεςθσ που ςυνικωσ ςυναντά κανείσ ςτθν 
ανάπτυξθ τζτοιων εφαρμογϊν και να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία XML. 

2. ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑ – ΦΑΥΕΙΥ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗΥ – ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ 

2.1. Χρονοδιάγραμμα του Ζργου 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε ζξι(6)μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Θ 
ανάλυςθ του Ζργου ανά Φάςθ ζχει ωσ εξισ: 

 

ΤίτλοσΦάςθσ 
ΜζγιςτθΔιάρκεια 
Υλοποίθςθσ 
Φάςθσ 

Ρροχπόκεςθ Ζναρξθσ Φάςθσ 

ΦΑΣΘ Α: ΜελζτθΕφαρμογισ 1μινασ Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΦΑΣΘ Β: Ρρομικεια του 
εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ 

3 μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Α’  

ΦΑΣΘ Γ: Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
και Λογιςμικοφ, παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογϊν 

1μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ 

ΦΑΣΘ Δ: Ριλοτικιλειτουργία  1 μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

ΦΑΣΘ Ε: Εκπαίδευςθ 1μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

 

Το χρονοδιάγραμμα του Ζργου ζχει ωσ εξισ: 
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Διάρκεια 
(μινεσ) 

1 2 3 4 5 6 

A 1             

Β 3             

Γ 1             

Δ 1             

Ε 1             

 

Σθμείωςθ: ςτα ανωτζρω δεν ζχουν περιλθφκεί και αποτυπωκεί οι χρόνοι παραλαβισ των προθγοφμενων 
φάςεων/ παραδοτζων 

2.2. Φάςεισ και Σαραδοτζα του Ζργου 

2.2.1. ΦΑΥΗ Α’ – ΞελζτθΕφαρμογισ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ / ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 

Θ ΦΑΣΘ Α’ – Μελζτθ Εφαρμογισ κα ξεκινιςει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΜελζτθΕφαρμογισ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ1. ΜελζτθΕφαρμογισ Σφμφωνα με τθν Ραραρτιμα Λ,  παρ. Υφάλμα! Άγνωςτθ 
παράμετροσ αλλαγισ. 

 

2.2.2. ΦΑΥΗ Β’ – Σρομικεια του εξοπλιςμοφ και Νογιςμικοφ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ / ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 

Θ ΦΑΣΘ Β’ – Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθν ΦΑΣΘ Α’ και κα 
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 
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Ρ2. Ραράδοςθ του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ ςτα ςθμεία 
εγκατάςταςθσ 

Ροςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ με βάςθ τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 

 

2.2.3. ΦΑΥΗ Γ’ – Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και Νογιςμικοφ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ / ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 

Θ ΦΑΣΘ Γ’ – Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ – 
Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα πζντε 
μθνϊν. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, Λογιςμικοφ και Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν- Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ3. Εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ και 
λογιςμικό ςε λειτουργικι 
ετοιμότθτα. Ραραμετροποίθςθ 
Εφαρμογϊν μεςτόχοτθν 
πλιρθδιαλειτουργικότθτα 

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Λ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δοκιμϊν ελζγχου ορκισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ και των αποτελεςμάτων τουσ 

Ρ4. ΕγχειρίδιοΤεκμθρίωςθσ Σφνταξθ των Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ (λειτουργικισ & 
υποςτθρικτικισ) για το ςυνολικό αντικείμενο όπωσ τελικά 
υλοποιικθκε ςυμπεριλαμβάνοντασ τα επικαιροποιθμζνα 
ςενάρια ελζγχων και δοκιμϊν 

Ρ5. Εγχειρίδια του καταςκευαςτι 
του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

Ραράδοςθ όλων των manuals του καταςκευαςτι του 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 
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2.2.4. ΦΑΥΗ Δ’ – Σιλοτικιλειτουργία 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ / ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 

Θ ΦΑΣΘ Δ’ – Θ Ριλοτικι λειτουργία κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ – Εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ 
μινα. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΡιλοτικιΛειτουργία - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ6. Ρλιρωσ ελεγμζνοσ εξοπλιςμόσ, 
λογιςμικό και εφαρμογζσ ςε 
ςυνκικεσ πλιρουσ επιχειρθςιακισ 
λειτουργίασ  

Σφμφωνα με όλεσ τισ διαδικαςίεσ με βάςθ το ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 

Ρ7. Τεφχοσ Αποτελεςμάτων 
Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 

Ρ8. Επικαιροποιθμζνο 
ΕγχειρίδιοΤεκμθρίωςθσ 

Επικαιροποιθμζνθ ςειρά εγχειριδίων τεκμθρίωςθσ 
(Λειτουργικισ & Υποςτθρικτικισ)  

 

 

2.2.5. ΦΑΥΗ Ε’ – Εκπαίδευςθ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ / ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 

Θ ΦΑΣΘ Ε’ – Εκπαίδευςθ μπορεί να ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ Εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα υλοποιθκεί ταυτόχρονα με τθν ΦΑΣΘ Δ’ και κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΜελζτθΕφαρμογισ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ9. Εκπαίδευςθ Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
 

3. ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗ ΕΤΓΡΧ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του ςχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ του 
Ζργου, καλφπτοντασ τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ: 

- Οργανωτικό Σχιμα/ Δομι Διοίκθςθσ Ζργου 

- Σχζδιο Επικοινωνίασ 

- Ραρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου 

- Διαχείριςθ Κεμάτων  

- Εκτίμθςθ - Διαχείριςθ Κινδφνων 

- Διαςφάλιςθ – Ζλεγχοσ Ροιότθτασ 
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- Διαχείριςθ Αρχείων - Δεδομζνων 

- Διαχείριςθ Αλλαγϊν 

Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ρροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 
για το ςχιμα διοίκθςθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, με ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ για τον Υπεφκυνο Ζργου, 
Αναπλθρωτι Υπεφκυνου και Ομάδα Ζργου ανά κεματικι περιοχι του ζργου. 

3.1. Ξεκοδολογία διοίκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του ςχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ του 
Ζργου, καλφπτοντασ τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ: 

- Οργανωτικό Σχιμα/ Δομι Διοίκθςθσ Ζργου 

- Σχζδιο Επικοινωνίασ 

- Ραρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου 

- Διαχείριςθ Κεμάτων  

- Εκτίμθςθ - Διαχείριςθ Κινδφνων 

- Διαςφάλιςθ – Ζλεγχοσ Ροιότθτασ 

- Διαχείριςθ Αρχείων - Δεδομζνων 

- Διαχείριςθ Αλλαγϊν 

Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ρροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 
για το ςχιμα διοίκθςθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, με ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ για τον Υπεφκυνο Ζργου, 
Αναπλθρωτι Υπεφκυνου και Ομάδα Ζργου ανά κεματικι περιοχι του ζργου. 

3.2. Διαςφάλιςθ Σοιότθτασ 

Να περιγράψει ο υποψιφιοσ τα μζτρα που λαμβάνει και τισ τεχνικζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων. 



 

 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙ – Σροχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% και περιγράφεται αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α/Α ΕΙΔΡΥ 
ΦΙΞΗ  

ΞΡΟΑΔΑΥ ΣΡΥΡΦΗΦΑ ΥΧΟΡΝΡ 

1 
WiFiaccespoint εξωτερικοφ χϊρου και 
παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ  1.800,00 € 18 32.400,00 € 

2 
LED Ράνελ για τοποκζτθςθ ςτο οδόςτρωμα 
(ζξυπνθ διάβαςθ) 400,00 € 80 32.000,00 € 

3 Μεταλλικοί ιςτοί 500,00 € 20 10.000,00 € 

4 
Φωτεινι πινακίδα με ζνδειξθ Διάβαςθσ 
Ρεηϊν 1.500,00 € 20 30.000,00 € 

5 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ και κίνθςθσ πεηϊν 800,00 € 20 16.000,00 € 

6 Καλωδιϊςεισ και παρελκόμενα 1.118,84 € 10 11.188,40 € 

7 Ετιςια Συνδρομι Cloud Controller 230,00 € 18 4.140,00 € 

8 
ΥπθρεςίεσΕγκατάςταςθσ Αςφρματου 
Δικτφου 210,00 € 18 3.780,00 € 

9 
Εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
ςυςτιματοσ ζξυπνων διαβάςεων 1.500,00 € 10 15.000,00 € 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ: 154.508,40 € 

ΦΣΑ 24%: 37.082,02 € 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ με ΦΣΑ: 191.590,42 € 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙV – Γενικι Μαι Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο Υυγγραφισ 

Με τθν παροφςα Μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ για τθν «Σρομικεια για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ». 

Θ δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

 Είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2023  με ΚΑΕ 02.64.7324.001. 

 Εργοδότθσ/Φορζασ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Θ.Ρ. Νάουςασ 

 Ανάδοχοσ δε ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ εργαςία  και κα πρζπει να είναι 

ικανόσ να τθν εκτελζςει.  

Άρκρο 2Ρ Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

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

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

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

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

5. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

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

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

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

10. τθσ με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 



 

 

Σελίδα 90 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 137675/EΥΚΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάςταςθ 
τθσ υπ’ αρικμ. 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 
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«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 
2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». Αντικατάςταςθ τθσ YA 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ Βϋ3521) για τουσ Εκνικοφσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν - Ελζγχουσ νομιμότθτασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΣΡΑ 2014-2020 (ΥΡΑΣΥΔ)»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

27. Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΚΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020 που χρθματοδοτοφνται από το ΕΤΡΑ, το 
ΕΚΤ και το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ  
ιςχφει. 

28. Τθν με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΚΥ 482/27.4.2016 Υπουργικι Απόφαςθ "Βαςικζσ κατευκφνςεισ 
υποςτιριξθσ δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και 
χρθματοοικονομικισ ικανότθτάσ τουσ ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 
δθμόςιου χαρακτιρα". 

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

30. Τθν αρικμ. 126829/ΕΥΚΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων 
και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του 
Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο 
πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του ν. 4314/2014». 

31. Τθν με Α.Ρ. 382/21-01-2022Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με MIS5037918  και τίτλο  «Ρρομικεια 
για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ». 

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

33. Τθσ απόφαςθσ .................. τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

34. Τθσ απόφαςθσ .................. τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμόν 39/2022 Μελζτθσ, που ςυνζταξε θ Δ.Τ.Υ. Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. 

 

Άρκρο 3Ρ Υυμβατικά Υτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

 Ρροχπολογιςμόσ. 

 Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
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 Τεχνικι Ζκκεςθ. 

 Οικονομικι Ρροςφορά. 

 H Διακιρυξθ 

Άρκρο 4Ρ Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Χπθρεςίασ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 5Ρ Χποχρεϊςεισ Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία του Φορζα και άλλου αρμοδίου 

Φορζα ι Αρχισ, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Φορζα αναφορζσ, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, ςχετικά με το 

αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει με τον κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθσ ι λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτο 

Φορζα τα αποτελζςματα, πλθροφορίεσ, ςτοιχεία, κάκε ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ, που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν με δαπάνεσ του Φορζα. Σε περίπτωςθ αρχείων ςε 

θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 

και οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ τουσ. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ιδιοκτθςία του Φορζα, ο οποίοσ μπορεί 

να τα διαχειρίηεται και να τα εκμεταλλεφεται ελεφκερα. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που λαμβάνει, ωσ εμπιςτευτικι 

και να μθν τθν χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ του Φορζα. 

Άρκρο 6Ρ Χποχρεϊςεισ του Εντολζα – Φορζα 

Ο Φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ – υπθρεςίασ. 

Ο Φορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία, που μπορεί να επζλκει ςτον εξοπλιςμό 

του Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 7Ρ Ανωτζρα Βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 

και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 

επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ 

ι ο Φορζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια 

του προςωπικοφ του Αναδόχου κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί το Φορζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε 

ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω 

ανωτζρασ βίασ. 
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Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για το Φορζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρκρο 8Ρ Ανακεϊρθςθ Φιμϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 

ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

Άρκρο 9Ρ Φρόποσ Σλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ πλθρωμισ, τον οποίο 

κα πρζπει να επιλζξει ο ανάδοχοσ με ςαφινεια ςτθν οικονομικι του προςφορά : 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και όλων των εφαρμογϊν 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με 

τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ  

καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 

υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ 

κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό 

ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 

κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο 

κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

γ) 15% μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, 45% μετά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, του 

ζτοιμου λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν, 40% με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Άρκρο 10Ρ Φόροι, Φζλθ και Μρατιςεισ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
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παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Φορζα. 

Άρκρο 11Ρ Επίλυςθ Διαφορϊν 

Οι διαφορζσ που ενδεχόμενα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ V – Ζντυπο Ρικονομικισ Σροςφοράσ 

ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΗ ΕΟΡΦΗΦΑ ……………  
ΔΗΞΡΥ ΟΑΡΧΥΑΥ 
Δ/ΟΥΗ ……………., ………. Φ.Μ…….. 

ΕΟΦΧΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

τθσ υπ.αρικμ. ………….διακιρυξθσ 

ΣΤΡΞΗΘΕΙΑ: «Σρομικεια για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ 
κινθτικότθτασ» 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ: …..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ/νςθ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Τθλζφωνο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΡΥ 
ΦΙΞΗ  

ΞΡΟΑΔΑΥ ΣΡΥΡΦΗΦΑ ΥΧΟΡΝΡ 

1 
WiFiaccespoint εξωτερικοφ χϊρου και 
παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ   18  

2 
LED Ράνελ για τοποκζτθςθ ςτο οδόςτρωμα 
(ζξυπνθ διάβαςθ)  80  

3 Μεταλλικοί ιςτοί  20  

4 
Φωτεινι πινακίδα με ζνδειξθ Διάβαςθσ 
Ρεηϊν  20  

5 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ και κίνθςθσ πεηϊν  20  

6 Καλωδιϊςεισ και παρελκόμενα  10  

7 Ετιςια Συνδρομι Cloud Controller  18  

8 
ΥπθρεςίεσΕγκατάςταςθσ Αςφρματου 
Δικτφου  18  

9 
Εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
ςυςτιματοσ ζξυπνων διαβάςεων  10  

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ:  

ΦΣΑ 24%:  

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ με ΦΣΑ:  

 

Συνολικι Κακαρι Αξία (Ολογράφωσ) …………………. 

 

Ο Ρροςφζρων 

(ςφραγίδα / υπογραφι) 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VΙ – ΕΕΕΥ 

Από τισ 2-5-2019 οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr».  

Το περιεχόμενο του αρχείου, κα αναρτθκεί ξεχωριςτά ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

Tο αρχείο XML κα αναρτθκεί για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν 
μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VΙΙ – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ 

ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΗΥ ΕΣΚΥΦΡΝΗΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ………………………/ ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
ΡΟΣ: Διμο……………. 
 
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμ.: .................. ποςοφ ................. ευρϊ.  
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ό τι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
 ..................... ευρϊ υπζρ του 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου                       ( ονοματεπϊνυμο,  
πατρϊνυμο)………… 
ΑΦΜ ........................................ διεφκυνςθ) ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου                       (ι,  πατρϊνυμο)…………  
ΑΦΜ ........................................ διεφκυνςθ) ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ θ Κοινοπραξίασ +: των φυςικϊν /νομικϊν 
προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) .............................................  ,ΑΦΜ  .................. (διεφκυνςθ) ...................................... β) 
(πλιρθ επωνυμία) .................................................  ,ΑΦΜ  .................. ( διεφκυνςθ) ..................................... γ) 
( πλιρθ επωνυμία) ................................................ ,ΑΦΜ .................... (διεφκυνςθ) ...................................... 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ , εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθ ςυμμετοχι του .......................... /τθσ/τουσ ςφμφωνα με 
τθν……………………(αρικμό/θμερομθνία)………… ......................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/Ρρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Διμου, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ : 
«Σρομικεια για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ»  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά θ μερικά , χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 
πζντε(5)θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………………….ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από 
κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο ςασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το 
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ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)  
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ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΗΥ ΕΣΙΥΦΡΝΗΥ ΜΑΝΗΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ  ........................................... / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ...................................................................................................................................  

ΡΟΣ: Διμο ..................................  

 

Εγγφθςι μασ υπ' αρικμ ................ ποςοφ .................. ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενο ι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

 ..................... ευρϊ υπζρ του *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: ( ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) , 

ΑΦΜ ........................................ διεφκυνςθ) ι *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: ( ονοματεπϊνυμο, 

πατρϊνυμο) ............................. , ΑΦΜ διεφκυνςθ) ι *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ θ Κοινοπραξίασ+: των 

φυςικϊν /νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .............................................  ,ΑΦΜ  ................. (διεφκυνςθ) .....................................  

β) (πλιρθ επωνυμία) .............................................  ,ΑΦΜ  ................. ( διεφκυνςθ) ....................................  

γ) ( πλιρθ επωνυμία) ............................................ ,ΑΦΜ ................... (διεφκυνςθ) .....................................  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ , εκ τθσ 

ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ υπ’ αρικ ... Σφμβαςθσ «Σρομικεια για 

τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ  »,                    

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά θ μερικά χωρίσ καμία 

από μζρουσ μασ αντίρρθςθ , αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο θ μθ τθσ 

απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ ) ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ , το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΗΥ ΕΣΙΥΦΡΝΗΥ ΜΑΝΗΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ………………………/ ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
ΡΟΣ: Διμο……………. 
 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........., (ΑΦΜ)......., (δ/νςθ) .....- ι 

ii. ,Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία).........., (ΑΦΜ)........., (δ/νςθ) ............- ι 

iii. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ............., (ΑΦΜ)....................., (δ/νςθ)......... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ............., (ΑΦΜ) ...................., (δ/νςθ)......... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ............., (ΑΦΜ)....................., (δ/νςθ)......... 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 

διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ του αντικειμζνου 

τθσ 

Σφμβαςθσ με αρικμό ……… που αφορά ………………. ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό 

……………. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ αποδεςμεφεται ςε ετιςια βάςθ ςε χρονικό 

διάςτθμα ……… (…..) ετϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Σφμβαςθ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το 

οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VΙΙI – ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΤΑΦΙΑ  

ΔΙΜΑΙΡΧΧΡΥ  ΔΗΞΡΥ  ΟΑΡΧΥΑΥ 

……….., ...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
ΣΥΜΦΩΝΘΤΛΚΟ ΓΛΑ ΤΘΝ  

«Σρομικεια για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ» 
 
ΣτθΝάουςα ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό 
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ……………… νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 
(2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ 

4. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-οι υπ’ αρικ. ............ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»  

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 
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β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι  του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

 Σφςτθμα Wi-Fi 

 Σφςτθμα Ζξυπνων Διαβάςεων Ρεηϊν 
 
 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 
 
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 

Άρκρο 2 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Θ 
δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 02.64.7324.001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2023  του Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. 

 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσαπό 
τθν υπογραφι τθσ. 
 
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
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επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  
 
*Εφ’ όςον ςυντρζχει εφαρμογισ, ςτο ςθμείο αυτό αναφζρονται: + 
4.3. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ, με δεδομζνο πωσ θ εν κζματι ςφμβαςθ προμθκειϊν 
προϊόντων εμπίπτει  ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 
του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001.  
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 
εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι 
ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
Ο αρικμόσ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ……είναι ο …….11 
 
4.4.ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …….., πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι ……….. ςυμπ. ΦΡΑ 24%. 
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα: *ςτο ςθμείο αυτό αναφζρονται οι ειδικοί όροι πλθρωμισ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ επιλογισ εκ 
μζρουσ του αναδόχου εναλλακτικοφ τρόπου πλθρωμισ+ 
………………….. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Λδίωσ ο 
Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 
υπζρ ΟΓΑ ....%. 

                                                           
11Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι 
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  

Άρκρο 6 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
 
7.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά. ςτο χρόνο , τρόπο και τόπο  που κακορίηονται ςτα 
άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ.  
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμφωνα με το άρκρο 6.1. 
τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ κιρυξθ αυτοφ ωσ 
ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ, διαδικαςίεσ παραλαβισ, τρόπουσ 
ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ  
 
7.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

ΤίτλοσΦάςθσ 
ΜζγιςτθΔιάρκεια 
Υλοποίθςθσ 
Φάςθσ 

Ρροχπόκεςθ Ζναρξθσ Φάςθσ 

ΦΑΣΘ Α: ΜελζτθΕφαρμογισ 1 μινασ Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΦΑΣΘ Β: Ρρομικεια του 
εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ 

3 μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Α’  

ΦΑΣΘ Γ: Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
και Λογιςμικοφ, παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογϊν 

1μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ 

ΦΑΣΘ Δ: Ριλοτικιλειτουργία  1 μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

ΦΑΣΘ Ε: Εκπαίδευςθ 1μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  
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Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 2 του όρου 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. 
τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  
 
7.4.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ 
να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 7 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 

 
10.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν 
τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
10.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 8 
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ που ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται, 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ 
βλάβθσ και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ και ςε χρόνο που 
ορίηεται ςτο άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό. 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ (δφο (2) ζτθ), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. 
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Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ (δφο (2) ζτθ).  
Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ 
ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ που παραλιφκθκε οριςτικά και για το οποίο αιτείται ο Ανάδοχοσ τθν 
αποδζςμευςθ του αντιςτοίχου τμιματοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κατατίκεται 
με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ και άμα τθ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ 
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ παροφςασ. 

Άρκρο 9 
Υπεργολαβία 

 
12.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
12.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
12.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 
του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ 
που υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 

Άρκρο 10 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
13.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
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ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
13.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
13.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που 
προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι …….. *προςδιορίηεται από 
τθν Α.Α. ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παρ. 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ από 1,01 ζωσ και 1,05. Αν δεν 
προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ, λαμβάνει τθν τιμι 1,01.+ 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Άρκρο 11 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
14.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
14.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
15.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
15.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
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Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά τα 
αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ 
ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι 
ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

Άρκρο 14 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
18.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει 
τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται 
ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
18.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ.  

Άρκρο 16 
Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)12 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / 
GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

                                                           
12

 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπαι παρόχουσ 
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι 
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 
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α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998841450
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.naoussa.gr
Πόλη: ΝΑΟΥΣΑ
Οδός και αριθμός: ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30 (πρώην Δημαρχείας 30)
Ταχ. κωδ.: 59200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
Τηλέφωνο: 2332029609
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: kyranos@naoussa.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 
πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Wi-Fiκαι 
έξυπνων διαβάσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω: • Σύστημα Wi-Fi • 
Σύστημα Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών Ενδεικτικός προϋπολογισμός 154.508,40 € άνευ Φ.
Π.Α.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Αρ.πρωτ. 5642/6-3-2023 διακήρυξη Αρ.
συστ. ΕΣΗΔΗΣ 186573

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12

Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή


