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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10170 

Τηλέφωνο +30 2131519254, +30 2103821608 

Φαξ +30 210 3845685 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.astrinakis@opeka.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σ. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
(Κ.Κ.Α.) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Κοινωνική προστασία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.opeka.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Τακτικός προϋπολογισμός του ΟΠΕΚΑ. 

Η δαπάνη για τη Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΑ των οικονομικών ετών 2020 και 2021 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 088901 του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των 

μηχανογραφικών εφαρμογών του ΟΠΕΚΑ, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ωρομέτρησης Προσωπικού. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 72253200-5. 

Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα: 

Τμήμα Α΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου» εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

mailto:s.astrinakis@opeka.gr
http://www.opeka.gr/
http://www.opeka.gr/
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Τμήμα Β΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Καταγραφής (ωρομέτρησης) του Προσωπικού», εκτιμώμενης αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά από τον οικονομικό φορέα. Ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα μόνο Τμήμα ή και για τα δύο Τμήματα. Η 

κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά Τμήμα. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:19.000,00 €, ΦΠΑ: 4.560,00€). 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 20% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 
ποσοστού 30%, σύμφωνα με τα άρθρα 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και 105 παρ. 1, του ν. 4412/16. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

Για το Τμήμα Α΄:«Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής του 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου», σε ένα (1) έτος. 

Για το Τμήμα Β΄ :«Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Καταγραφής (ωρομέτρησης) του Προσωπικού», σε δύο (2) έτη. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας Διακήρυξης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. του ν. 4520/18 (ΦΕΚ 30/Α/22-2-2018) “Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις” 

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

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

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

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

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

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

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

9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 





 6 

10. του άρθρου 116 του ν. 4488/2017 (Α΄137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» 

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

12. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία” 

13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

14. της με αρ. 57654/23.05.2017 (Β΄ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

15. της με αρ. 56902/02.06.2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», 

16. της με αρ.1191/14.03.2017(Β’ 969/22.03.2017) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α’ 147), 

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

18. την αριθ.1594/3/10-6-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, 

19. την αριθ: 128/2020 (ΑΔΑ:9Τ5Ρ46Μ9ΗΓ-6ΓΩ, ΑΔΑΜ:19REQ005979009) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 128 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Τμήματος Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών του ΟΠΕΚΑ. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και περίληψη αυτής (προκήρυξη), καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :www.opeka.gr στην διαδρομή : Nέα ► Διακηρύξεις / Προσκλήσεις. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.opeka.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC006216695) 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Υποδείγματα των εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης υπάρχουν στo Παράρτημα II της 
παρούσας. 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, επικοινωνεί με 
τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου 
με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ως προϋπολογισθείσα αξία της 
Σύμβασης, νοείται το ποσό που αντιστοιχεί στο/στα Τμήμα/τα της Σύμβασης για το/τα οποίο/α γίνεται η 
προσφορά. Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών ανά Τμήμα της Σύμβασης έχουν ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
(€) 

Α΄ 

«Υπηρεσίες συντήρησης – 
υποστήριξης της 
μηχανογραφικής εφαρμογής 
του Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου» 

9.000,00 
180,00 

(εκατόν ογδόντα ευρώ) 

Β΄ 

«Υπηρεσίες συντήρησης – 
υποστήριξης της 
μηχανογραφικής εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Καταγραφής 
(ωρομέτρησης) του 
Προσωπικού» 

10.000,00 
200,00 

( διακόσια ευρώ) 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήμα της Σύμβασης, το ποσό της 
εγγύησης που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με ξεχωριστές 
εγγυητικές επιστολές. 

H εν λόγω επιστολή, θα συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.5 και το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

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

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

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. 
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 
ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

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

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, σύμφωνα με 

όσα αναλυτικά και δεσμευτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Ειδικότερα: 

Για το Τμήμα Α΄ [Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής του 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου], οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α) Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017-2019), τουλάχιστον μία 
σύμβαση στον συγκεκριμένο τομέα, προϋπολογισμένης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της 
προϋπολογισμένης αξίας του Τμήματος Α΄ της παρούσας Σύμβασης. 

Β) Να διαθέτουν «Ομάδα Έργου», με εμπειρία σε SQL, OraclePL/SQL, Javascript, Web Services, Java, 
αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από: 

- Έναν (1) Project Manager, με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, 

- Ένα (1) Στέλεχος με γνώση σε SQL, OraclePL/SQL, Javascript, Web Services, Java και 

- Ένα (1) Στέλεχος με γνώση σε Βάση Δεδομένων Oracle. 
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Για το Τμήμα Β΄ [Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής 

Καταγραφής (ωρομέτρησης) του Προσωπικού», οι οικονομικού φορείς απαιτείται: 

Α) Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017-2019), τουλάχιστον μία 
σύμβαση στον συγκεκριμένο τομέα, προϋπολογισμένης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της 

προϋπολογισμένης αξίας του Τμήματος Β΄ της παρούσας Σύμβασης. 

Β) Να διαθέτουν «Ομάδα Έργου», με εμπειρία σε SQL, OraclePL/SQL, αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από: 

- Έναν (1) Project Manager, με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, 

- Ένα (1) Στέλεχος με γνώση σε SQL, OraclePL/SQL και 

- Ένα (1) Στέλεχος με γνώση σε Βάση Δεδομένων Oracle. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

η συγκεκριμένη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ως εξής: 

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά πρότυπο ISO 9001, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα της παραγράφου 2.2.6, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς, μόνο εάν οι τελευταίοι, θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τα δύο Τμήματα Α΄και Β΄της Σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται στη συμπλήρωση και υποβολή χωριστού ΤΕΥΔ για κάθε Τμήμα. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσης, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

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

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

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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

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

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

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

Α) Κατάλογος υπηρεσιών 

Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις υπηρεσιών του 
συγκεκριμένου τύπου των τριών (3) τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 
της παρούσας. 

Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία : 

- περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας και του αντικειμένου της σύμβασης 
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- του αποδέκτη της προσφερόμενης υπηρεσίας 

- του συμβατικού χρονικού διαστήματος 

- του εκάστοτε συμβατικού ποσού και του προϋπολογισμού του έργου 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποδεικνύονται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής ή βεβαίωση-δήλωση του 
αποδέκτη, σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα. 

Β) Ομάδα Έργου 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτουν/παρέχουν 
πληροφορίες για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου εδαφίου της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας. 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα σύνθεσης Ομάδας 
Έργου της Σύμβασης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 

 

 

Επίσης, θα υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα σε τυποποιημένη μορφή για τα μέλη της Ομάδας Έργου, 
στα οποία θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση και η εμπειρία τους, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τα δύο Τμήματα Α΄ και Β΄ της Σύμβασης, τα παραπάνω θα 
υποβληθούν χωριστά από τους οικονομικοί φορείς για κάθε Τμήμα. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 

το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους Οργανισμούς. 

Γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα πιστοποιητικά από Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, γίνονται αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

α/α 
Ονοματεπώνυμο 

μέλους της Ομάδας 
Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 

1    

2    

3    

4    
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πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

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

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

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

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

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

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

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

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, λαμβανομένων υπόψη και των 
προβλεπομένων στις παραγράφους 2.2.6 και 2.2.8 της παρούσας. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 
για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών ανά Τμήμα. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (Παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215/17 
(ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) : «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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





 20 

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

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας 
επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 
προσφορά), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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

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

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά Τμήμα, για το σύνολο των αιτούμενων 
υπηρεσιών. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

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

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
μηνών [εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών] από την επόμενη της διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

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

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





 22 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο ΟΠΕΚΑ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

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

δ)η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΑ 

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

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ΟΠΕΚΑ προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο(Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αρμόδια 
Επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας (10 ημερών) της πρώτης παραγράφου, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΟΠΕΚΑ η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
ΤΕΥΔ,  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του ΟΠΕΚΑ η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή 
του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά Τμήμα. 

Ο ΟΠΕΚΑ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των Πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 (άρθρο 3.4 
της παρούσας) και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Ο ΟΠΕΚΑ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΟΠΕΚΑ η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις – Παράβολο - Δικαστική Προστασία 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της πρώτης παραγράφου και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

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

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

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

H εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης 
της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον ΟΠΕΚΑ το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
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συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΟΠΕΚΑ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στον ΟΠΕΚΑ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον ΟΠΕΚΑ κατά 
την ως άνω διαδικασία 

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1 Ο ΟΠΕΚΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

5.1 Πληρωμή του Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανά εξάμηνο, σε δύο (2) 
ισόποσες δόσεις, όσον αφορά το Τμήμα Α΄ της Σύμβασης και σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, όσον 
αφορά το Τμήμα Β΄ της σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος που αφορά η πληρωμή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, για το χρονικό διάστημα που 
αφορά η πληρωμή, 

β) τιμολόγιο αναδόχου, 

γ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε κατά περίπτωση ζητηθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις  

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
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ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) 6.3 (Παραλαβή του 
αντικειμένου της Σύμβασης) και 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή 
των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΟΠΕΚΑ, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5.3 της παρούσας, 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Πληροφορικής και Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες 
και θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις μπορούν, με απόφασή τους, να ορίζουν για την παρακολούθηση της 
Σύμβασης, ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο αυτών. Με την ίδια απόφαση, δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι των συναρμόδιων Διευθύνσεων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. 

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

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

Για το Τμήμα Α΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής του 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου» σε ένα (1) έτος. 

Για το Τμήμα Β΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Καταγραφής (ωρομέτρησης) του Προσωπικού»,  σε δύο (2) έτη. 

Το παραπάνω χρονικό διάστημα για κάθε ένα από τα Τμήματα της Σύμβασης, αρχίζει από την 
ημερομηνία που θα οριστεί στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία 
δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής αυτού. 

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, θα γίνεται από την αρμόδια «Επιτροπή 
παραλαβής μηχανογραφικού εξοπλισμού και μέσων ή λογισμικού ή μηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού» του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά και δεσμευτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 
της παρούσας. Για τις ανάγκες της παραλαβής και τη σύνταξη του αντίστοιχου Πρακτικού, τόσο για το 
Τμήμα Α΄ όσο και για το Τμήμα Β΄ της Σύμβασης, ο ανάδοχος, στο τέλος κάθε εξαμήνου θα καταθέτει 
αναλυτική κατάσταση με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν καθώς και έκθεση αποτίμησης του επιπέδου 
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των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, θα 
βεβαιώνεται με έγγραφο της υπεύθυνης για την παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ή/και της συναρμόδιας Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης. 

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

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

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. 

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

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

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.5  Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο ΟΠΕΚΑ δύναται να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου, ο ΟΠΕΚΑ δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο ΟΠΕΚΑ δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης 
και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ 

 

  ΞΕΝΙΑ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 





 34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τμήμα Α΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου» 

Το υφιστάμενο λογισμικό της μηχανογραφικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, 
περιλαμβάνει: 

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονική Διαχείριση & Διακίνηση Εγγράφων - Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) για τον 
ΟΠΕΚΑ 

Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να παρέχει  πλήρη τεχνική υποστήριξη, η οποία να καλύπτει: 

 Νέες εκδόσεις του λογισμικού ούτως ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.  

 Ανταπόκριση εντός 2 ωρών στις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 9πμ.-5μμ). Δυνατότητα 
σύνδεσης μέσω VPN και αποκατάσταση εντός 24 ωρών. 

 Προληπτική συντήρηση εφαρμογών (τουλάχιστον 2 φορές στο τέλος κάθε εξαμήνου). 

Οι νέες εκδόσεις θα παρέχονται δωρεάν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και  σε τυχόν παράτασης 
αυτής. Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΠΕΚΑ  έχει την ευθύνη να επεκτείνει τον εξοπλισμό και λογισμικό 
συστήματος εφόσον αυτό απαιτείται από την νέα βελτιωμένη έκδοση του λογισμικού. 

Κατά την διάρκεια της συντήρησης ο ανάδοχος θα παράσχει : 

Α) Μαζική ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων χρηστών, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και εφικτό από την  
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
Β) Απενεργοποίηση του παλαιού οργανογράμματος του ΟΓΑ, και δυνατότητα χρέωσης μόνο στο νέο 
οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΑ. Κατά την μετάπτωση από το παλαιό στο νέο Οργανόγραμμα θα υπάρξει, 
όπου είναι εφικτό, αντιστοίχιση των υπαρχόντων σήμερα εγγράφων σε  Δ/νσεις και Τμήματα του 
νέου Οργανογράμματος (που έχουν παραμείνει ίδια ως προς την παραγωγική τους λειτουργία, με 
ελάχιστα διαφοροποιημένη την ονομασία τους) 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡ/
ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1  Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης 
του προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.2 Αριθμός Χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιούν το 
σύστημα. 

400   

1.3 Αριθμός διαχειριστών που μπορούν να παραμετροποιούν το 
σύστημα 

5   

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.1 Το σύστημα στηρίζεται σε 3-tier αρχιτεκτονική ΝΑΙ   

2.2 Το σύστημα να παρέχει ανεξαρτησία από Βάση Δεδομένων 
(RDBMS). Να υποστηρίζει την πλήρη λειτουργία του στα 
ευρέως διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων, στα οποία να αποθηκεύει τα μεταδεδομένα των 
εγγράφων και ροών εργασίας, και συγκεκριμένα να υφίσταται 
native connection τουλάχιστον για την Oracle και Microsoft 
SQL server. Το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως 
επίσης με οποιοδήποτε ODBC και JDBC compliant RDBMS. Δεν 
πρέπει να υφίσταται καμία σχετική δέσμευση ή εξάρτηση από 
συγκεκριμένη βάση δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η μεταφερσιμότητα του. 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.3 Το σύστημα να παρέχει ανεξαρτησία από Λειτουργικό 
Σύστημα. Να υποστηρίζει την πλήρη λειτουργία του στα 
ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητών 
και συγκεκριμένα τουλάχιστον στα: Windows 2008 server ή 
νεώτερο, Unix, Linux. Δεν πρέπει να υφίσταται καμία σχετική 
δέσμευση ή εξάρτηση από συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφερσιμότητα του. 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.4 Δυνατότητα χρήσης του συστήματος μέσω πλήρους 
λειτουργικότητας thick client (windows XP, Vista, 7, κλπ) και 
μέσω web client (Internet explorer, Firefox, Opera, Chrome).  

 

ΝΑΙ 

  

2.5 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης -
επικοινωνίας ή / και ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα, όπου 
αυτό απαιτείται. Να περιγραφεί η τεχνική προσέγγιση για τη 
διασύνδεση με τρίτα υποσυστήματα. 

 

ΝΑΙ 

  

2.6 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής 
αναγνώρισης - αυθεντικοποίησης των χρηστών τουλάχιστον 
μεταξύ των ακόλουθων: 

• Με χρήση υφιστάμενης πλατφόρμας LDAP (Active directory 
σε Windows Server) 

 

ΝΑΙ 
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2.7 Δυνατότητα προσθήκης άλλων διαδικασιών και υπηρεσιών 
που θα προκύψουν στο μέλλον και συγκεκριμένα τη 
δυνατότητα περαιτέρω παραμετροποίησης και προσαρμογής 
με τις μηχανογραφικές εφαρμογές που αναπτύσσει ο ΟΓΑ  

 

ΝΑΙ 

  

3 Λειτουργίες Διαχείρισης Εγγράφων 

3.1 

Υποστήριξη τουλάχιστον των ακόλουθων τύπων εγγράφων: 

- Εισερχόμενο 

- Εξερχόμενο 

- Σχέδιο 

- Εσωτερική Αλληλογραφία 

ΝΑΙ 

  

3.2 Υποστήριξη χρήσης φακέλων αρχειοθέτησης/ τήρησης 
εγγράφων 

ΝΑΙ   

3.3 Σήμανση εγγράφων με μεταδεδομένα (keywords). ΝΑΙ   

3.4 Δυνατότητα προκαθορισμού συγκεκριμένων τιμών 
μεταδεδομένων ανά τύπο / κατηγορία εγγράφου για γρήγορη 
επιλογή από λίστα 

ΝΑΙ   

3.5 Το σύστημα να υποστηρίζει την διαχείριση μεγάλου όγκου 
εγγράφων μέσω συμπίεσης αυτών στους χώρους 
αποθήκευσης. Προαπαιτούμενα είναι τουλάχιστον τα 
έγγραφα υπό μορφή εικόνας να συμπιέζονται αυτόματα και 
συγκεκριμένα τα ασπρόμαυρα σε CCITT Group 4, τα έγχρωμα 
και grayscale σε JPEG με δυνατότητα ορισμού ποσοστού 
συμπίεσης. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3.6 Δυνατότητα πρόσβασης στα αποθηκευμένα έγγραφα μέσω 
απόδοσης στατικού link 

ΝΑΙ   

3.7 Δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης εγγράφων με βάση 
συνδυασμό δυνατοτήτων όπως: 

-ημερομηνίες (σύνταξης, δημοσίευσης κλπ.) 

-τίτλους 

-μεταδεδομένα. 

Να αναλυθούν οι δυνατότητες του μηχανισμού αναζήτησης 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

3.8 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων βάσει: 

- χρήστη/ ρόλου / θέσης οργανογράμματος 

- τύπο εγγράφου / φάκελο 

- είδος δικαιώματος (πρόσβαση, τροποποίηση κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

3.9 

Τήρηση κατ' ελάχιστον των ακόλουθων μεταδεδομένων: 

• μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου και έτος ημερομηνία 
εισερχομένου/εξερχόμενου ή εσωτερικής διακίνησης 

• Στοιχεία και διευθύνσεις αποστολέα και αποδέκτη 

• Ημερομηνία, τρόπος και τόπος επίδοσης 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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• Πληροφορίες σχετικές με αποστολή/επίδοση (π.χ. κωδικοί 
εταιρίας ταχυμεταφοράς) 

• Σήμανση: Προς ενέργεια/ Προς ενημέρωση/Προς απάντηση 
κλπ. 

• Παρατηρήσεις 

• Σχετιζόμενα έγγραφα (ηλεκτρονικά αρχεία) 

3.10 Υποστήριξη διαδικασίας χρεώσεων, κοινοποιήσεων και 
διανομών (σε τμήματα, αποδέκτες κλπ.) εισερχομένων 
εγγράφων 

ΝΑΙ   

3.11 Υποστήριξη διαδικασίας σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης, 
δημιουργίας ακριβούς αντιγράφου και αποστολής/ 
κοινοποίησης εξερχόμενων εγγράφων 

ΝΑΙ   

3.12 Δυνατότητα παρακολούθησης της «διαδρομής» του 
εγγράφου εντός του φορέα 

ΝΑΙ   

3.13 Προβολή ιστορικού ενεργειών χρήστη επί κάθε εγγράφου ως 
προς την διαχείριση, διακίνηση και διεκπεραίωση του 

ΝΑΙ   

3.14 Υποστήριξη δημοσίευσης των εγγράφων στον ιστότοπο/ 
portal του φορέα 

ΝΑΙ   

3.15 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσα από τον 
διαδικτυακό κόμβο του φορέα και αυτόματης προώθησης 
τους προς τις αρμόδιες προς ενέργεια μονάδες του φορέα 

ΝΑΙ   

3.16 Παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης ενός θέματος, 
μέσω του διαδικτυακού κόμβου του φορέα 

ΝΑΙ   

3.17 Υποστήριξη αυτόματης δημοσίευσης αποφάσεων στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΝΑΙ   

3.18 Υποστήριξη πολλαπλών αντιγράφων (ένα για κάθε 
ενδιαφερόμενη υπηρεσιακή μονάδα) 

ΝΑΙ   

3.19 Υποστήριξη σχετικών εγγράφων και προσδιορισμός του τύπου 
της σχέσης 

ΝΑΙ   

3.20. Υποστήριξη συνημμένων εγγράφων ΝΑΙ   

3.21 Δυνατότητα απευθείας πρόσβασης/ ανάκτησης του σχετικού 
ψηφιακού/ ψηφιοποιημένου εγγράφου από το περιβάλλον 
της εφαρμογής (UI) 

ΝΑΙ   

3.22 Δυνατότητα εφαρμογής να ενσωματώνει (στη ροή 
δημιουργίας και πρωτοκόλλησης εγγράφου) υπηρεσίες 
ψηφιακής υπογραφής από πάροχο σχετικών υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

3.23 Λειτουργία επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής μέσα από 
το σύστημα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το web browser 

ΝΑΙ   

3.24 Υποστήριξη και πλήρης συμβατότητα με το σύστημα 
διαχείρισης δημοσίων κλειδιών (Public Key Infrastructure) της 
Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου 

ΝΑΙ   

3.25 Πλήρης διαλειτουργία με τις υπηρεσίες επαλήθευσης ΝΑΙ   
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ψηφιακών πιστοποιητικών της Εθνικής Πύλης Δημόσιας 
Διοίκησης ΕΡΜΗΣ 

3.26 Υποστήριξη χρονοσήμανσης -time-stamping ΝΑΙ   

3.27 Υποστήριξη διαδικασίας δημιουργίας και διακίνησης σχεδίων 
εγγράφων και καταχώρηση των αντίστοιχων υπογραφών κατά 
τη διακίνηση τους στην ιεραρχία 

ΝΑΙ   

3.28 Υποστήριξη δυνατότητας μετατροπής σχεδίου σε εξερχόμενο 
έγγραφο με αυτόματη απόδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

ΝΑΙ   

3.29 Υποστήριξη δυνατότητας ανάθεσης σχεδίου σε διαφορετικό 
από τον συντάκτη χειριστή 

ΝΑΙ   

3.30. Υποστήριξη μηχανισμού auditing σε επίπεδο μεταδεδομένων 
εγγράφου 

ΝΑΙ   

3.31 Υποστήριξη δημιουργία ατζέντας θεμάτων προς συζήτηση και 
λήψη απόφασης από συλλογικά όργανα της διοίκησης (π.χ. 
Διοικητικό Συμβούλιο) 

ΝΑΙ   

3.32 Παρακολούθηση λειτουργίας ad hoc συλλογικών οργάνων και 
επιτροπών 

ΝΑΙ   

3.33 Υποστήριξη μηχανισμού φίλτρων αναζήτησης εγγράφων, με 
εύκολη διαχείριση των φίλτρων από τον διαχειριστή μέσα 
από το περιβάλλον της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

3.34 Δυνατότητα αρχειοθέτησης εγγράφου με αυτόματη άρση 
δυνατοτήτων τροποποίησης του 

ΝΑΙ   

4 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

4.1 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης 
αρ. πρωτοκόλλου εγγενώς ενσωματώνοντας σχετικό 
μηχανισμό 

ΝΑΙ   

4.2 Παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης ξεχωριστού αρ. 
πρωτοκόλλου σε όλες τις μονάδες της οργανωτικής δομής του 
φορέα (πολλαπλά βιβλία πρωτοκόλλου) 

ΝΑΙ   

4.3 Αυτόματη επίδοση αριθμού πρωτοκόλλου κατά την 
καταχώρηση 

ΝΑΙ   

4.4 Να προσφέρεται πλήρης ολοκλήρωση με τις εφαρμογές 
γραφείου (word, outlook, κλπ) και να είναι δυνατή η πλήρης 
διαχείριση εγγράφων (Εισαγωγή, Αρχειοθέτηση, Αναζήτηση, 
κλπ) μέσα από το περιβάλλον εργασίας τους με χρήση ειδικής 
εργαλειοθήκης (toolbar). 

ΝΑΙ   

4.5 Το σύστημα να προσφέρει ενσωματωμένο περιβάλλον για 
εισαγωγή εγγράφων από σαρωτές (scanner). Το σύστημα να 
παρέχει ανεξαρτησία από τον τύπο του κάθε φορά 
χρησιμοποιούμενου σαρωτή και να υποστηρίζει τουλάχιστον 
τα πρότυπα ISIS & TWAIN. Η παραπάνω λειτουργικότητα να 
είναι ενσωματωμένη στο σύστημα και να μην παρέχεται από 
τρίτη εφαρμογή, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μεταφερσιμότητα του συστήματος σε διαφορετικά 

ΝΑΙ   
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λειτουργικά περιβάλλοντα. 

4.6 Δυνατότητα απρόσκοπτης και αποδοτικής συνεργασίας με 
λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), το οποίο 
υποστηρίζει αναγνώριση και ελληνικών χαρακτήρων και  
διαλειτουργεί με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων. 

ΝΑΙ   

4.7 Δυνατότητα εισαγωγής πολυσέλιδων εγγράφων μέσω 
σαρωτών με τροφοδότη σελίδων (feeder). Το σύστημα να 
υποστηρίζει σε μία κίνηση την μαζική εισαγωγή εγγράφων 
σταθερού και μη αριθμού σελίδων ανά έγγραφο. Να 
περιγραφεί αναλυτικά ο μηχανισμός. 

ΝΑΙ   

4.8 Ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου λαθών π.χ. διπλή αρίθμηση, 
διπλή καταχώρηση εγγράφων (όπως π.χ. παραλαβή 
ταυτόσημου εγγράφου από fax και ταχυδρομείο), κλπ) και 
ειδοποίηση του χρήστη με εμφάνιση μηνύματος λάθους 
(error message). 

ΝΑΙ   

4.9 Αυτόματη έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εγγράφου κατά 
την καταχώρηση πρωτοκόλλου που αφορά εισερχόμενα, με 
κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: Όνομα Αποστολέα, αριθμό 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία πρωτοκόλλησης, Θέμα, barcode. 
Το αποδεικτικό κατάθεσης να είναι προσαρμόσιμου μεγέθους 
και να είναι δυνατόν να εκτυπώνεται σε label printer. 

ΝΑΙ   

5 Διαχείριση Συστήματος 

5.1 Το σύστημα θα πρέπει να επιδέχεται παραμετροποίηση σε 
επίπεδο διαχειριστή, χωρίς την ανάγκη επέμβασης στο 
βασικό κώδικα. Να περιγραφούν οι δυνατότητες διαχείρισης 
χωρίς επέμβαση στον κώδικα του συστήματος 

ΝΑΙ   

5.2 Ο ανάδοχος θα παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες 
παραμετροποίησης και προσαρμογής με βάση τη διοικητική 
δομή, το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας και τις 
διαδικασίες του οργανισμού 

ΝΑΙ   

5.3 Υποστήριξη διαχείρισης σύνθετων οργανογραμμάτων με 
ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στους χρήστες κάθε επί 
μέρους διοικητικής οντότητας 

ΝΑΙ   

5.4 Περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος μέσα από την ίδια 
την εφαρμογή (web based) 

ΝΑΙ   

5.5 Δυνατότητα διαχείρισης της ιεραρχικής δομής ενός φορέα 
μέσα από εύχρηστο interface 

ΝΑΙ   

5.6 Δυνατότητα δημιουργίας ειδικών ομάδων εκτός της βασικής 
ιεραρχίας 

ΝΑΙ   

 

5.7 

Να προσφέρει τη δυνατότητα ορισμού χρηστών και ομάδων 
στο επίπεδο της ασφάλειας. Να καθορίζονται κωδικοί 
πρόσβασης / ελέγχου. Να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση 
στο σύστημα και στα δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. 

ΝΑΙ   

5.8 Δυνατότητα διαχείρισης των μεταδεδομένων των εγγράφων ΝΑΙ   
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και των τιμών τους 

5.9 Δυναμικές προβολές εγγράφων ανά υπηρεσία ΝΑΙ   

5.10 Διαχείριση Αιτημάτων/Αναφορών Πολιτών με δυνατότητα 
εξαγωγής δεδομένων 

ΝΑΙ   

6 Αναφορές 

6.1 Υποστήριξη παραγωγής δυναμικών αναφορών βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων 

ΝΑΙ   

6.2 Υποστήριξη παραγωγής αναφορών ανά υπηρεσία και χρήστη ΝΑΙ   

6.3 Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε διάφορες μορφές 
αρχείων 

ΝΑΙ   

7 Υπηρεσίες Εγκατάστασης    

7.1 Εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος από τον Ανάδοχο. ΝΑΙ   

7.2 Μετά το πέρας της εγκατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους που 
καταδεικνύουν την ορθή λειτουργία της εφαρμογής και να 
προχωρήσει σε επίδειξη λειτουργίας του συστήματος σε 
στελέχη της αναθέτουσας αρχής 

ΝΑΙ   

8 Υπηρεσίες παραμετροποίησης 

Στο εγκατεστημένο λογισμικό, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών 
παραμετροποίησης στους χώρους της αναθέτουσας αρχής.: 

8.1 Καταχώρηση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών της 
αναθέτουσας αρχής που θα χρησιμοποιούν το σύστημα 
διαχείρισης εγγράφων 

ΝΑΙ   

8.2 Καταχώρηση των θεματικών κατηγοριών που θα υποδειχθούν 
από την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

8.3 Δημιουργία νέων τύπων εγγράφων που θα υποδείξει η 
αναθέτουσα και ενσωμάτωση στο σχήμα δεδομένων του 
συστήματος των μεταδεδομένων για τους τύπους αυτούς 
εγγράφων 

ΝΑΙ   

8.4 Παραμετροποίηση των ροών εργασίας για τη διεκπεραίωση 
των εγγράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας 
αρχής 

ΝΑΙ   

9 Εκπαίδευση. Αρχική Υποστήριξη. Περαιτέρω παραμετροποίηση. 

9.1 Εκπαίδευση διαχειριστών ΝΑΙ   

9.2 Εκπαίδευση χρηστών ΝΑΙ   

9.3 Παρουσίαση μεθοδολογίας εκπαίδευσης ΝΑΙ   

9.4 Στην τεχνική προσφορά να δοθεί πίνακας στον οποίον θα 
αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες κατά 
αντικείμενο και προϊόν εκπαιδεύσεις, η διάρκεια τους και η 
διδακτέα ύλη.  

ΝΑΙ   
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9.5 Oι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα 
ορισθεί από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή και σε χώρο του 
αναδόχου ή της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

9.6 Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες το πολύ 10 ατόμων 
για κάθε αντικείμενο. 

ΝΑΙ   

9.7 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι 5 ώρες 
ημερησίως ανά εκπαιδευόμενηομάδα. 

ΝΑΙ   

9.8 Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν βοηθήματα και 
σημειώσεις το   αργότερο   δεκαπέντε   (15)   ημέρες  πριν  την  
έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ   

9.9 Προκείμενου  για  την  εκπαίδευση   των  τελικών  χρηστών oι 
σημειώσεις για τα  προϊόντα λογισμικού  των  PCs  θα είναι 
συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

9.10 Να  αναφερθούν τα  προτεινόμενα σεμινάρια  εκπαίδευσης, η 
θεματολογία τους καθώς και η διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα 
εκπαιδευομένων για κάθε θεματικό αντικείμενο. 

ΝΑΙ   

9.11 Όλα τα εγχειρίδια παρέχονται σε γραπτή και ηλεκτρονική 
μορφή σε τουλάχιστον 2 αντίτυπα. 

ΝΑΙ   

10 Πιλοτική Λειτουργία    

10.1 Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος θα παράσχει 
υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας ορίζεται σε 
ένα   (1) μήνα. 

ΝΑΙ   

10.2 Να  παρουσιαστεί αναλυτικό πλάνο  προσφερόμενων 
υπηρεσιών υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας 

ΝΑΙ   

10.3 Ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικώς και on-site 
στους χρήστες από Δευτέρα-Παρασκευή και από τις 7:30-
15:30. 

ΝΑΙ   

10.4  Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων αποδοχής από 
την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

10.5 Περαιτέρω παραμετροποίηση του συστήματος. Σε αυτή τη 
φάση είναι πιθανόν να απαιτηθούν μεταβολές στην 
παραμετροποίηση του συστήματος , ώστε να ενσωματωθούν 
οι αλλαγές που θα έχουν εντωμεταξύ προκύψει στην δομή 
της αναθέτουσας αρχής. Η παραμετροποίηση θα γίνεται 
στους χώρους της αναθέτουσας αρχής. 

ΝΑΙ   

10.6 Ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις αλλαγών των  
χρηστών  βάσει  προτύπου  φόρμας  και  διαδικασίας  που θα 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου ένα  (1)  μήνα πριν την 
προγραμματιζόμενη  έναρξη  της πιλοτικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

10.7 Η   επιτυχής   ολοκλήρωση   της   πιλοτικής   λειτουργίας 
αποτελεί προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή του 
συστήματος και την ένταξη του σε παραγωγική λειτουργία. 

ΝΑΙ   
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11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

Για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της 
πιλοτικής λειτουργίας, ο ανάδοχος οφείλει: 

 

ΝΑΙ 

  

11.1 Να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του λογισμικού που θα 
εγκαταστήσει. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 24 ώρες από 
την στιγμή της αναγγελίας της. 

 

ΝΑΙ 

  

11.2 Να προβεί στην άμεση διόρθωση προβλημάτων και 
δυσλειτουργιών που οφείλονται σε σφάλματα εγκατάστασης 
/ παραμετροποίησης του λογισμικού 

ΝΑΙ   

11.3 Να παρέχει χωρίς πρόσθετο κόστος και να προβαίνει στην 
εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού 

ΝΑΙ   

12 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

12.1 Χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης της εφαρμογής στα 
συστήματα του Οργανισμού από την υπογραφή της 
σύμβασης (ημερολογιακές ημέρες) 

10   

12.2 Χρονικό διάστημα παραμετροποίησης μετά την εγκατάσταση 
(ημερολογιακές ημέρες) 

30   

12.3 Χρονικό διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος θα παράσχει 
υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας μετά το 
διάστημα της παραμετροποίησης (ημερολογιακές ημέρες) 

 

30 

  

12.4 Το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης ορίζεται εντός της 
περιόδου παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   
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Τμήμα Β΄: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Καταγραφής (ωρομέτρησης) του Προσωπικού» 

Αντικείμενο του έργου συντήρησης SHR (Ωρομέτρησης) είναι: 

1.Αναβάθμιση της υπάρχουσας εφαρμογής (SHR) για τα υποσυστήματα Διαχείριση Προσωπικού και 
Ωρομέτρηση σε τελευταίες εκδόσεις της εφαρμογής. Η αναβάθμιση θα πρέπει να καλύπτει : 

Α)την παροχή προσθέτων δυνατοτήτων για την βελτίωση ή επαύξηση της χρήσης με νέες 
επιχειρησιακές πρακτικές. 

Β)την διόρθωση σφαλμάτων ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προηγουμένων εκδόσεων . 

Γ)την ηλεκτρονική αποστολή στον πελάτη κάθε νέας έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (version), για ν' 
αντικαταστήσει παλαιότερη έκδοση.     

2. Παροχή υπηρεσιών διάρκειας 80 ωρών για δύο έτη για : 

      Α) Εκπαίδευση, υπηρεσίες υποβοήθησης των χρηστών του Λογισμικού κατά τη χρήση και 
λειτουργία του Λογισμικού  

     Β) Επίλυση αποριών σχετικά με τον τρόπο χειρισμού, τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά 
του     Λογισμικού μετά από κλήση του φορέα, είτε με φυσική επιτόπια παρουσία τοπικά στις 
εγκαταστάσεις του φορέα, είτε εξ αποστάσεως (δια τηλεφώνου, e mail, TeamViewer κ.λπ.).  

Γ) Παραμετροποίηση της εφαρμογής με βάση τις απαιτήσεις του φορέα 
Δ)Κατά παραγγελία ανάπτυξη Λογισμικού, μετά από ειδική έγγραφη συμφωνία των μερών. 

Επέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής (SHR) ώστε μέσω ενός Web συστήματος, να καλύπτει την  
αυτοεξυπηρέτηση των  εργαζομένων για θέματα ανθρώπινου δυναμικού   μέσω  Intranet, με απλή 
χρήση ενός browser. 

Αναλυτικά θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες : 

 Για τον εργαζόμενο  
1. Προβολή στοιχείων εργαζόμενου 
2. Χτυπήματα Εισόδου - Εξόδου 
3. Μηνιαία Προβολή Παρουσιών 
4. Καταχώρηση Αίτησης Αδείας 
5. Προβολή πορείας αίτησης αδείας 
6. Υπόλοιπα αδειών ανά είδος αδείας 
7. Αναλυτική προβολή αδειών είδος αδείας και ανά ημέρα 

   Για τον Προϊστάμενο 
1.Προβολή στοιχείων υφισταμένων 

   2.Μηνιαία Προβολή Παρουσιών των υφισταμένων του 
   3.Εγκρίσεις Αδειών 
   4.Κατάσταση Αδειών ανά εργαζόμενο με στοιχεία δικαιούμενες, έχει πάρει, υπόλοιπο 
   5.Ημερολόγιο αδειών υφισταμένων. 

Η ζητούμενη λειτουργικότητα  είναι απαραίτητο να είναι ενσωματωμένη σε υποσύστημα της 
υφισταμενης εφαρμογής (SHR), ώστε να εκμεταλλεύεται την λειτουργικότητα και την παραμετροποίηση 
του υποσυστήματος Διαχείρισης Προσωπικού & Ωρομέτρησης και να μην απαιτεί εκ νέου καταχωρήσεις 
(μητρώου ή κινήσεων) από τους τους χρήστες του τμήματος Προσωπικού. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
(ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.1 Το προσφερόμενο σύστημα, θα πρέπει να είναι ανεπτυγμένο 
και να λειτουργεί σε σύγχρονο γραφικό περιβάλλον (Microsoft 
Windows) και να χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 
Oracle (έκδοση 11g ή 12c). 

 

ΝΑΙ 

  

1.2 Θα πρέπει να στηρίζεται σε έτοιμο παραμετροποιήσιμο 
πακέτο, σύγχρονης αρχιτεκτονικής και να ενσωματώνει τις 
νεότερες τεχνολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων. 

 

ΝΑΙ 

  

1.3 Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργήσει σε 
δίκτυο Ethernet, με δυνατότητα λειτουργίας για απεριόριστο 
αριθμό χρηστών. 

ΝΑΙ   

1.4 Θα πρέπει να παρέχει πλήρη εξασφάλιση της ασφάλειας, 
ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων που διαχειρίζεται.  

ΝΑΙ   

1.5 Θα πρέπει να εξασφαλίζει πολυεπίπεδη ελεγχόμενη πρόσβαση 
των χρηστών, με τρόπο καθοριζόμενο από τον διαχειριστή 
(Administrator) του συστήματος, βάσει των δικαιωμάτων που 
καθορίζονται για τους διαφόρους χρήστες. 

 

ΝΑΙ 

  

1.6 Το λογισμικό, θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με 
κατάλληλα ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης (Ρολόγια 
Παρουσίας), τύπου προσέγγισης (Proximity), για την συλλογή 
των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα 
“κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των υπαλλήλων.  

 

ΝΑΙ 

  

1.7 Το λογισμικό θα αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, 
την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών 
και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων 
αρχείων γιά αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος 
Μισθοδοσίας. 

 

ΝΑΙ 

  

1.8 Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ελληνικής κατασκευής και να 
είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην ελληνική εργατική & 
ασφαλιστική νομοθεσία. Όλα τα στοιχεία του (menus, forms, 
reports) θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά  

 

ΝΑΙ 

  

1.9 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία 
(software tools) για τη διασυνδεσιμότητα με τα υπάρχοντα 
συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας 
(αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων των υπαλλήλων με βάση 
τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή 
μισθοδοσίας, προαιρετική αυτόματη ενημέρωση της 

 

ΝΑΙ 
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εφαρμογής μισθοδοσίας με τα συγκεντρωτικά μηνιαία 
στοιχεία ωρών εργασίας των υπαλλήλων κλπ). 

1.10 Το προσφερόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εφαρμογή λογισμικού (Software), όλον τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (Hardware), Προσωπικές Κάρτες 
Υπαλλήλων τύπου Προσέγγισης (Proximity), καθώς και όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 
εκπαίδευσης των χρηστών, υποστήριξης και συντήρησης. 

 

ΝΑΙ 

  

1.11 Το σύστημα, θα πρέπει να υποστηρίζει μέχρι 600 υπαλλήλους 
και να είναι επεκτάσιμο, τόσο σε ότι αφορά το πλήθος 
υπαλλήλων, όσο και το πλήθος των σταθμών ωρομέτρησης 
(Ρολόγια Παρουσίας), ενώ παράλληλα θα πρέπει να διατίθεται 
από τον ανάδοχο και κατάλληλο module επέκτασης (το οποίο 
θα χρησιμοποιεί το ίδιο interface και την ίδια Βάση 
Δεδομένων) για τον έλεγχο πρόσβασης των υπαλλήλων και 
των επισκεπτών (Access Control), το οποίο είναι πιθανό να 
απαιτηθεί μελλοντικά. 

 

 

ΝΑΙ 

  

1.12 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση 
αντίστοιχων συστημάτων και ιδιαίτερα σε φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα αντίστοιχου μεγέθους (να δοθεί 
πελατολόγιο) . 

 

ΝΑΙ 

  

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2.1 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

   

2.1.1 Οι συσκευές να είναι τύπου Proximity (προσέγγισης) και να 
έχουν δυνατότητα ανάγνωσης της κάρτας από ελάχιστη 
απόσταση 10 εκατοστά.  

ΝΑΙ   

2.1.2 Να συνδέονται σε δίκτυο Ethernet.  ΝΑΙ   

2.1.3 Οι συσκευές να είναι διαχειρίσιμες (manageable) μέσω 
δικτύου. 

ΝΑΙ   

2.1.4 Κάθε συσκευή θα εξυπηρετεί τόσο κτυπήματα εισόδου όσο 
και κτυπήματα εξόδου, με χρήση κατάλληλων πλήκτρων 
(function keys).  

ΝΑΙ   

2.1.5 Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει τη χρήση 
περισσότερων από μία συσκευών σε διαφορετικά σημεία. 

ΝΑΙ   

2.1.6 Η συσκευή να έχει οθόνη στην οποία να παρουσιάζεται η ώρα.  ΝΑΙ   

2.1.7 Η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα μέσω δικτύου από κεντρικό 
εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

2.1.8 Η συσκευή να έχει εσωτερική μνήμη και σε περίπτωση 
προβλήματος δικτύου και επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή να 
κρατά τα κτυπήματα.  

ΝΑΙ   
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2.1.9 Να αποθηκεύει τουλάχιστον 8000 κτυπήματα, τα οποία θα 
καταγράφονται στην εσωτερική μνήμη μόνο σε περίπτωση 
προβλήματος δικτύου. Με την αποκατάσταση της βλάβης του 
δικτύου τα χτυπήματα να μεταφέρονται αυτόματα στον 
εξυπηρετητή και να διαγράφονται από την εσωτερική μνήμη 
της συσκευής. 

 

ΝΑΙ 

  

2.1.10 Η συσκευή να τροφοδοτείται με ρεύμα 12 Volt και να διαθέτει 
τροφοδοτικό με φορτιστή, ώστε να κρατά τη συσκευή σε 
λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η μπαταρία να 
διαρκεί για τουλάχιστον 4 ώρες. 

ΝΑΙ   

2.1.11 Η συσκευή να έχει ηχητική και οπτική ένδειξη αποδοχής ή 
απόρριψης του κτυπήματος. 

ΝΑΙ   

2.2 ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    

2.2.1 Οι κάρτες θα πρέπει να είναι πλαστικές, τεχνολογίας Proximity 
(Κάρτες Προσέγγισης), read only (μόνο ανάγνωσης), low 
frequency (125 KHz). Η ανάγνωση της κάρτας θα μπορεί να 
γίνει από απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Οι κάρτες θα έχουν ενσωματωμένο μονοσήμαντο σταθερό 
κωδικό σε passive tag, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
αντιγραφή τους για λόγους εξαπάτησης. 

ΝΑΙ   

2.2.3 Στην μια όψη της κάρτας θα υπάρχει εκτύπωση με έγχρωμο 
λογότυπο του ΟΓΑ, τον Αριθμό Μητρώου και το 
Ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου κλπ. 

ΝΑΙ   

2.2.4 Στην πίσω όψη της κάρτας, θα υπάρχει εκτυπωμένο 
συγκεκριμένο κείμενο, καθώς και ο μονοσήμαντος αριθμός της 
κάρτας. 

ΝΑΙ   

2.2.5 Πλήθος Καρτών 1000   

2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ    

2.3.1 Το λογισμικό, θα αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των στοιχείων 
κινήσεων των Υπαλλήλων (είσοδοι-έξοδοι) από τους Σταθμούς 
Ωρομέτρησης, τον παραμετρικό καθορισμό των εργασιακών 
κανόνων, την παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού 
όλων των τύπων, τoν αυτόματο υπολογισμό των ωρών 
εργασίας όλων των τύπων (κανονικές, υπερωρίες, νυκτερινά, 
εργασία Κυριακών κλπ), την έκδοση όλων των απαραίτητων 
πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων, 
καθώς και την αυτόματη μεταφορά όλων των απαραίτητων 
στοιχείων στη Μισθοδοσία. 

ΝΑΙ   

2.3.2 Αριθμός διαχειριστών της Υπηρεσίας Προσωπικού που 
μπορούν να παραμετροποιούν το σύστημα 

ΝΑΙ   

2.3.3 Αριθμός Χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα 
(Διευθυντές Υπηρεσιών και Υποκαταστημάτων) 

ΝΑΙ   
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Αναλυτικότερα, το λογισμικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω 
δυνατότητες : 

   

2.3.4 Στοιχεία Προσωπικού    

2.3.4.
1 

Πλήρης διαχείριση των στοιχείων κάθε εργαζόμενου. 
Ενδεικτικά : 

ΝΑΙ   

2.3.4.
2 

Προσωπικά (Αρ. Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, 
Ημερ/νία Γέννησης, Στοιχεία ΑΔΤ, Διαβατηρίου κλπ) 

ΝΑΙ   

2.3.4.
3 

Εργασίας (Ημερομηνία πρόσληψης, Τμήμα, Ειδικότητα, Σχέση 
εργασίας, Σύμβαση Εργασίας κλπ) 

ΝΑΙ   

2.3.4.
4 

Κατοικίας (Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Τηλέφωνα κλπ) ΝΑΙ   

2.3.4.
5 

Φωτογραφία Εργαζομένου σε ψηφιακή μορφή ΝΑΙ   

2.3.4.
6 

Δικαιούμενες ημέρες άδειας ανά έτος (για κάθε είδος άδειας), 
αυτόματα υπολογιζόμενες για συγκεκριμένους τύπους άδειας 
(κανονική, γονική κλπ), σύμφωνα με τα ισχύοντα για 
δημόσιους φορείς 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.4.
7 

Σχόλια – Παρατηρήσεις για τον Εργαζόμενο ΝΑΙ   

2.3.5 Επικοινωνία με Τερματικά Ωρομέτρησης (Ρολόγια 
Παρουσίας) 

   

2.3.5.
1 

Δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα Τερματικά Ωρομέτρησης 
(Ηλεκτρονικά Ρολόγια Παρουσίας), τοπικά ή απομακρυσμένα, 
μέσω δικτύου (TCP/IP). Η παραπάνω επικοινωνία και 
μεταφορά των στοιχείων στη Βάση Δεδομένων, να γίνεται 
απευθείας μέσω της εφαρμογής και όχι με χρήση ενδιάμεσων 
Ascii αρχείων. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.5.
2 

Δυνατότητα εμφάνισης και αλλαγής (ρύθμισης) της 
ημερομηνίας και ώρας των Σταθμών Ωρομέτρησης μέσα από 
την εφαρμογή (πέραν της αυτόματης ρύθμισης μέσω δικτύου 
από κεντρικό εξυπηρετητή). 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.5.
3 

Δυνατότητα On-Line επικοινωνίας και μεταφοράς των 
στοιχείων παρουσίας από τα Ρολόγια Παρουσίας στη Βάση 
Δεδομένων της εφαρμογής. Οι εγγραφές θα αντλούνται από 
το ρολόι αμέσως μετά το χτύπημα κάθε κάρτας και θα 
καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.5.
4 

Δυνατότητα αυτόματης περιοδικής (πχ κάθε μία ώρα) Off-Line 
μεταφοράς των στοιχείων παρουσίας από τα Ρολόγια 
Παρουσίας στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής :  H 
ανάγνωση των χτυπημάτων που έχουν αποθηκευτεί στην 
μνήμη κάθε ρολογιού θα γίνεται μαζικά, με παράλληλη 
εμφάνιση των ίδιων στοιχείων στην οθόνη και καταχώρησή 

 

ΝΑΙ 

  





 48 

τους στη βάση δεδομένων. 

2.3.6 Κανόνες Υπολογισμού Στοιχείων Εργασίας     

2.3.6.
1 

Δυνατότητα καθορισμού απεριόριστου αριθμού διαφορετικών 
ημερήσιων ωραρίων (μειωμένα ωράρια, διακεκομμένα 
ωράρια κλπ), γιά εργαζόμενους που εργάζονται με σταθερό 
ωράριο όλη την εβδομάδα. Γιά κάθε ωράριο καθορίζεται από 
τον χρήστη η ώρα έναρξης και λήξης, η  ελαστικότητα, η 
διάρκεια του διαλείμματος κλπ. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.6.
2 

Δυνατότητα καθορισμού απεριόριστου αριθμού διαφορετικών 
εβδομαδιαίων ωραρίων εργασίας, γιά εργαζόμενους που  δεν 
εργάζονται με το ίδιο ωράριο κάθε μέρα της εβδομάδος, αλλά 
έχουν σταθερό (επαναλαμβανόμενο) εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
εργασίας (π.χ. καταστήματα, υπάλληλοι ασφαλιστικών 
εταιρειών, υπάλληλοι με ειδικές συμβάσεις εργασίας κλπ). 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.6.
3 

Δυνατότητα καθορισμού μηνιαίου προγράμματος εργασίας 
ανά εργαζόμενο, για περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
κανονικότητα ωραρίου (π.χ. εργαζόμενοι με σύστημα 
βαρδιών). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης 
ενημέρωσης του μηνιαίου προγράμματος πολλών 
εργαζόμενων της ίδιας ομάδας. (πχ βάρδια ‘Α’ , βάρδια ‘Β’ 
κλπ). 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.6.
4 

Εκτυπώσεις προγράμματος εργασίας ανά ημέρα, ανά 
εργαζόμενο, ανά μήνα κλπ. 

ΝΑΙ   

2.3.6.
5. 

Δυνατότητα ενημέρωσης - μεταβολής του προγράμματος 
εργασίας ανά ημέρα (για όλους μαζί τους εργαζόμενους) 

ΝΑΙ   

2.3.6.
6 

Κατάρτιση απεριόριστου αριθμού Κανόνων Υπολογισμού 
Στοιχείων Εργασίας, για ομάδες υπαλλήλων, όπου θα 
καθορίζεται το σύστημα ωραρίων με το οποίο εργάζονται οι 
εργαζόμενοι της συγκεκριμένης ομάδας, η επιθυμητή 
στρογγυλοποίηση των κτυπημάτων και των ωρών εργασίας, ο 
τρόπος υπολογισμού των επιπλέον ωρών απασχόλησης 
(ιδιόρρυθμη υπερωρία, υπερωρίες εγκεκριμένες ή μη) κλπ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.6.
7 

Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει 
διαφορετικούς υπολογισμούς για κάθε τύπο Κανόνων 
Υπολογισμού (πχ διοικητικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε 
βάρδιες, μητέρες με μειωμένο ωράριο κλπ). 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.7 Παρουσίες Προσωπικού ΝΑΙ   

2.3.7.
1 

Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης του αρχείου παρουσιών 
προσωπικού (εισαγωγές, μεταβολές, διαγραφές) από 
εξουσιοδοτημένο χρήστη, με χρήση  ειδικού κλειδιού 
προσπέλασης. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την επέμβαση στο 
αρχείο παρουσιών για περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν έχουν 
φέρει την κάρτα τους, διορθώσεις τυχόν λανθασμένων 
χτυπημάτων κ.ά. 

 

ΝΑΙ 
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2.3.7.
2 

Εκτύπωση καρτέλας παρουσίας εργαζομένου, στην οποία 
εμφανίζονται τα χτυπήματα ανά ημέρα, οι κανονικές και 
πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας, η διαφορά τους 
(καθυστερήσεις) για ένα διάστημα που ορίζει ο χρήστης, τα 
σύνολα ωρών εργασίας και καθυστερήσεων στο διάστημα 
αυτό, οι υπερωρίες, η υπερεργασία κλπ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.7.
3 

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης στοιχείων παρουσίας, 
στην οποία φαίνεται το σύνολο των ωρών εργασίας κάθε 
υπαλλήλου για ένα διάστημα που ορίζει ο χρήστης. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.7.
4 

Δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων υπολογισμών ωρών 
εργασίας σε ιστορικό αρχείο 

ΝΑΙ   

2.3.7.
5 

Δυνατότητα μαζικής διαγραφής παλαιών στοιχείων παρουσίας 
(μόνον από εξουσιοδοτημένους χρήστες) 

ΝΑΙ   

2.3.8 Έκδοση καταστάσεων ελέγχου     

2.3.8.
1 

Κατάσταση παρουσιών ανά ημερομηνία (χρονολογική 
εκτύπωση των κτυπημάτων κάρτας, όπως καταγράφηκαν στην 
μνήμη κάθε ρολογιού). 

ΝΑΙ   

2.3.8.
2 

Με βάση τα κριτήρια-φίλτρα που καθορίζονται από τον 
χρήστη, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα π.χ να ζητηθεί η 
προβολή / εκτύπωση των υπαλλήλων που  καθυστέρησαν στην 
πρωινή προσέλευση ή έχουν εργασθεί υπερωριακά. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.8.
3 

Ημερήσια κατάσταση ελέγχου, στην οποία εμφανίζονται τα 
χτυπήματα του κάθε υπαλλήλου, για ένα διάστημα που 
καθορίζεται από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.3.8.
4 

Ημερήσια κατάσταση απουσιών, στην οποία αναγράφονται οι 
απόντες για μία συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή εκείνοι οι 
εργαζόμενοι που την ημέρα αυτή δεν έχουν κανένα χτύπημα 
στο ρολόι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού των 
απόντων αμέσως μετά την  λήξη του ανώτατου ορίου 
προσέλευσης ή και στο τέλος της ημέρας. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.8.
5 

Κατάσταση παρόντων ανά τμήμα, στην οποία φαίνονται οι 
παρόντες υπάλληλοι του κάθε τμήματος την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. 

ΝΑΙ   

2.3.8.
6 

Κατάσταση ασυμφωνιών, στην οποία φαίνονται οι υπάλληλοι 
με ελλιπή ή "μή λογικά" χτυπήματα (πχ. είσοδος χωρίς έξοδο 
κλπ). 

ΝΑΙ   

2.3.8.
7 

Καταστάσεις καθυστερήσεων και πρόωρων αναχωρήσεων. ΝΑΙ   

2.3.8.
8 

Καταστάσεις ελλειμμάτων, προσαυξήσεων, υπερωριών κλπ (σε 
ώρες) 

ΝΑΙ   

2.3.9 Άδειες - Απουσίες    
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2.3.9.
1 

Δυνατότητα καθορισμού απεριόριστων τύπων άδειας (πχ 
Κανονική, Εκπαιδευτική, Φοιτητική, Ασθενείας, Γονική κλπ), σε 
ημέρες ή ώρες 

ΝΑΙ   

2.3.9.
2 

Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των αδειών του προσωπικού 
όλων των τύπων. Για κάθε άδεια καταχωρούμενη άδει;α, θα 
καθορίζεται το ημερολογιακό διάστημα, οι ημέρες απουσίας 
και το είδος της άδειας. Ταυτόχρονα θα εμφανίζονται 
αυτόματα ο αριθμός των ημερών άδειας που  δικαιούται ο 
υπάλληλος (για το συγκεκριμένο είδος άδειας), ο αριθμός των 
ημερών που έχει ήδη πάρει καθώς και το υπόλοιπο των 
ημερών άδειας. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.9.
3 

Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης αδειών - απουσιών (πχ 
περιπτώσεις απεργίας, έκτακτης αργίας κλπ) 

ΝΑΙ   

2.3.9.
4 

Εκτύπωση αναλυτικής κατάστασης αδειών όλων των 
υπαλλήλων σε ένα  ημερολογιακό διάστημα που καθορίζεται 
από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.3.9.
5 

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης αδειών όλων των 
υπαλλήλων σε ένα  ημερολογιακό διάστημα που καθορίζεται 
από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.3.9.
6 

Εκτύπωση μηνιαίου απουσιολογίου, όπου αναγράφεται το 
πότε θα απουσιάζει κάθε εργαζόμενος και για ποιό λόγο. 

ΝΑΙ   

2.3.9.
7 

Εκτύπωση ετήσιου απουσιολογίου ανά εργαζόμενο ΝΑΙ   

2.3.9.
8 

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης απουσιών ανά 
υπάλληλο, όπου φαίνεται  το συνολικό πλήθος ημερών άδειας 
που έχει πάρει, για κάθε είδος άδειας και για το διάστημα που 
καθορίζει ο χρήστης. 

ΝΑΙ   

2.3.9.
9 

Εκτύπωση κατάστασης υπολοίπων αδειών ανά τύπο άδειας ΝΑΙ   

2.3.10 Άδειες Εξόδου    

2.3.10
.1 

Πλήρης διαχείριση των αδειών εξόδου του προσωπικού 
(ολιγόωρες άδειες). Για κάθε έξοδο καθορίζεται το χρονικό 
διάστημα και το είδος της εξόδου. Ταυτόχρονα εμφανίζεται 
αυτόματα και το σύνολο των ωρών εξόδου που έχει ήδη πάρει 
ο  εργαζόμενος. 

ΝΑΙ   

2.3.10
.2 

Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης αδειών εξόδου (π.χ. σε 
περίπτωση ημιαργίας). 

ΝΑΙ   

2.3.10
.3 

Εκτύπωση αναλυτικής κατάστασης αδειών εξόδου όλων των 
υπαλλήλων για ένα ημερολογιακό διάστημα που καθορίζεται 
από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.3.10
.4 

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης αδειών εξόδου ανά 
υπάλληλο, όπου  φαίνεται το συνολικό πλήθος ωρών άδειας 

ΝΑΙ   
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που έχει πάρει, για κάθε είδος άδειας και για το διάστημα που 
καθορίζει ο χρήστης. 

2.3.11 Σύνδεση με Σύστημα Μισθοδοσίας - Προσωπικού    

2.3.11
.1 

Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς όλων των απαραίτητων 
στοιχείων (κανονικές ώρες εργασίας, περικοπές, 
προσαυξήσεις, υπερωρίες, ημερομίσθια κλπ) στην Εφαρμογή 
Μισθοδοσίας-Προσωπικού.  

ΝΑΙ   

2.3.11
.2 

Δυνατότητα καθορισμού μορφής (format) Export Ascii αρχείων 
για τη μισθοδοσία από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη (user 
defined) 

ΝΑΙ   

2.3.11
.3 

Δημιουργία Ascii αρχείων (σύμφωνα με το επιλεγμένο format), 
με τα στοιχεία υπολογισμών, για μεταφορά στην Εφαρμογή 
Μισθοδοσίας-Προσωπικού. 

ΝΑΙ   

2.3.11
.4 

Δυνατότητα διασύνδεσης με το υπάρχον σύστημα Διαχείρισης 
Προσωπικού, Μισθοδοσίας (ORAMA ERP  σε Data Base 
ORACLE 12 c), για την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό του 
ΟΓΑ των δεδομένων, τα οποία θα καταχωρούνται στην Βάση 
Δεδομένων του συστήματος ωρομέτρησης, κατά προτίμηση 
ORACLE (Version 11g ή 12c). 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.11
.5 

Η εν λόγω διασύνδεση θα υλοποιηθεί με ειδικό λογισμικό που 
θα αναπτύξει ο Ανάδοχος χωρίς επιπλέον κόστος, πέραν του 
κατωτέρω αναφερομένου προϋπολογισμού και θα απαιτηθεί 
προς τούτο η  συνεργασία με την εταιρεία συντήρησης του 
πακέτου ORAMA ERP και την Μηχανογράφηση, ως 
εποπτεύουσα Υπηρεσία του Οργανισμού 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.12 Λοιπές Εργασίες    

2.3.12
.1 

Καθορισμός παραμέτρων εφαρμογής (Τύπος Σταθμών 
Ωρομέτρησης, τρόπου επικοινωνίας, κλπ). 

ΝΑΙ   

2.3.12
.2 

Δυνατότητα καθορισμού απεριόριστου πλήθους χρηστών της 
εφαρμογής (Όνομα Χρήστη και Password), καθώς και των 
δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε χρήστη στις διάφορες 
εργασίες της εφαρμογής. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.12
.3 

Δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη (μέσω παραμετρικών 
πινάκων) τoυ οργανογράμματος του οργανισμού, των  
ειδικοτήτων των υπαλλήλων, των σχέσεων εργασίας, των 
ειδών των αδειών κλπ. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.12
.4 

Δυνατότητα καθορισμού των αργιών που ισχύουν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία και του αυτόματου υπολογισμού τους για 
κάθε έτος (κινητές αργίες). 

ΝΑΙ   

2.3.12
.5 

Το σύστημα να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας, 
για τον καθορισμό ομάδων χρηστών (User groups), χρηστών 
(Users), καθώς και των δικαιωμάτων κάθε χρήστη ή ομάδας 
χρηστών στις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής, καθώς και 

 

ΝΑΙ 
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των υπαλλήλων που θα μπορεί να διαχειρίζεται κάθε χρήστης 
(σύμφωνα με το οργανόγραμμα ή/και το υποκατάστημα). 

2.3.12
.6 

Δυνατότητα φύλαξης σε Ascii αρχείο μόνο των χτυπημάτων 
(π.χ παλαιότερων περιόδων) για ένα διάστημα που ορίζει ο 
χρήστης. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να διαγραφούν από το 
βασικό αρχείο της εφαρμογής και αν υπάρξει ανάγκη να 
επαναφορτωθούν από τα Ascii αρχεία. 

 

ΝΑΙ 

  

2.3.12
.7 

Οι Διευθυντές των Κλάδων Υπηρεσιών και Περιφερειακών 
Υποκαταστημάτων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
κατάσταση ημερήσιων απουσιών των υπαλλήλων που 
υπάγονται στη Διεύθυνσή τους (απαιτείται διασύνδεση με το 
υπάρχον σύστημα κατανομής υπαλλήλων στο οργανόγραμμα) 
και μέσω του συστήματος να αιτιολογούν τις ολοήμερες 
απουσίες (προσυμπληρωμένη λίστα λόγων απουσίας) και τις 
άδειες ολιγόωρης απουσίας (βραδείας προσέλευσης, εξόδου 
κλπ), καθώς και να μπορούν να δηλώνουν τις άδειες του 
προσωπικού τους. 

 

ΝΑΙ 

  

     3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1 ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 
ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΥΠΑΛΛΗΛ
ΟΙ 

 

3.1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ 3 288  

3.1.2 Π.Δ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 48  

3.1.3 Π.Δ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΤΡΑ 1 33  

3.1.4 Π.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 1 25  

3.1.5 Π.Δ ΚΡΗΤΗΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 22  

3.1.6 Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 21  

3.1.7 Π.Δ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 20  

3.1.8 Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΛΑΜΙΑ 1 16  

3.1.9 Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗ 1 12  

3.1.10 Π.Δ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗ 1 3  

ΣΥΝΟΛΑ 12 488  

3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ    

3.2.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης ΝΑΙ   

3.2.1.
1 

Εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος από τον Ανάδοχο. ΝΑΙ   

3.2.1. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να    
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2 εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους που 
καταδεικνύουν την ορθή λειτουργία της εφαρμογής και να 
προχωρήσει σε επίδειξη λειτουργίας του συστήματος σε 
στελέχη της αναθέτουσας αρχής 

ΝΑΙ 

3.2.2 Υπηρεσίες παραμετροποίησης    

3.2.2.
1 

Στο εγκατεστημένο λογισμικό, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 
εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών παραμετροποίησης στους 
χώρους της αναθέτουσας αρχής: 

ΝΑΙ   

3.2.2.
2 

Καταχώρηση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών της 
αναθέτουσας αρχής που θα χρησιμοποιούν το σύστημα, 
καθώς και των υπόλοιπων παραμετρικών στοιχείων 
(ειδικότητες, κλάδοι, υποκαταστήματα κλπ) 

ΝΑΙ   

3.2..2.
3 

Αρχική καταχώρηση όλων των στοιχείων των υπαλλήλων που 
θα δοθούν από την αναθέτουσα αρχή σε αρχεία Excel 

ΝΑΙ   

3.2..2.
4 

Παραμετροποίηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων 
ωρομέτρησης και αδειών (ωράρια εργασίας, μέθοδοι και 
κανόνες υπολογισμού ωρών εργασίας, αργίες, τύποι αδειών 
κλπ) 

 

ΝΑΙ 

  

3.2.2.
5 

Παραμετροποίηση των χρηστών της εφαρμογής, των 
δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη, καθώς και των 
υπαλλήλων που θα έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται 

ΝΑΙ   

4 Εκπαίδευση. Αρχική Υποστήριξη. Περαιτέρω 
παραμετροποίηση. 

   

4.1 Εκπαίδευση διαχειριστών εφαρμογής ΠΕΝΤΕ (5) 
ΑΤΟΜΑ 

  

4.2 Εκπαίδευση χρηστών Εφαρμογής ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
(25) ΑΤΟΜΑ 

  

4.3 Παρουσίαση μεθοδολογίας εκπαίδευσης ΝΑΙ   

4.4 Στην τεχνική προσφορά να δοθεί πίνακας στον οποίον θα 
αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες κατά 
αντικείμενο και προϊόν εκπαιδεύσεις, η διάρκεια τους και η 
διδακτέα ύλη.  

ΝΑΙ   

4.5 Oι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα 
ορισθεί από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή και σε χώρο του 
αναδόχου ή της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

4.6 Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες το πολύ 10 ατόμων 
για κάθε αντικείμενο. 

ΝΑΙ   

4.7 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι 5 ώρες 
ημερησίως ανά εκπαιδευόμενη ομάδα. 

ΝΑΙ   

4.8 Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν βοηθήματα και ΝΑΙ   
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σημειώσεις το   αργότερο   δεκαπέντε   (15)   ημέρες  πριν  την  
έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης. 

4.9 Προκείμενου  για  την  εκπαίδευση   των  τελικών  χρηστών oι 
σημειώσεις για τα  προϊόντα λογισμικού  των  PCs  θα είναι 
συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

4.10 Να  αναφερθούν τα  προτεινόμενα σεμινάρια  εκπαίδευσης, η 
θεματολογία τους καθώς και η διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα 
εκπαιδευομένων για κάθε θεματικό αντικείμενο. 

ΝΑΙ   

4.11 Όλα τα εγχειρίδια παρέχονται σε γραπτή και ηλεκτρονική 
μορφή σε τουλάχιστον 2 αντίτυπα. 

ΝΑΙ   

     5 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

5.1 Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος θα παράσχει 
υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας ορίζεται σε 
ένα (1) μήνα. 

ΝΑΙ   

5.2 Να  παρουσιαστεί αναλυτικό πλάνο  προσφερόμενων 
υπηρεσιών υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας 

ΝΑΙ   

5.3 Ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικώς και on-site 
στους χρήστες από Δευτέρα-Παρασκευή και από τις 7:30-
15:30. 

ΝΑΙ   

5.4 Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων αποδοχής από 
την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

5.5 Περαιτέρω παραμετροποίηση του συστήματος. Σε αυτή τη 
φάση είναι πιθανόν να απαιτηθούν μεταβολές στην 
παραμετροποίηση του συστήματος , ώστε να ενσωματωθούν 
οι αλλαγές που θα έχουν εν τω μεταξύ προκύψει στην δομή 
της αναθέτουσας αρχής. Η παραμετροποίηση θα γίνεται στους 
χώρους της αναθέτουσας αρχής. 

 

ΝΑΙ 

  

5.6 Ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις αλλαγών των  
χρηστών  βάσει  προτύπου  φόρμας  και  διαδικασίας  που θα 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου ένα  (1)  μήνα πριν την προγραμματιζόμενη  έναρξη  
της πιλοτικής λειτουργίας. 

 

ΝΑΙ 

  

5.7 Η   επιτυχής   ολοκλήρωση   της   πιλοτικής   λειτουργίας 
αποτελεί προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή του 
συστήματος και την ένταξη του σε παραγωγική λειτουργία. 

 

ΝΑΙ 

  

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

6.1 Για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της 
πιλοτικής λειτουργίας, ο ανάδοχος οφείλει: 

ΝΑΙ   

6.2 Να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του λογισμικού που θα 
εγκαταστήσει. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 24 ώρες από την 

ΝΑΙ   
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στιγμή της αναγγελίας της. 

6.3. Να προβεί στην άμεση διόρθωση προβλημάτων και 
δυσλειτουργιών που οφείλονται σε σφάλματα εγκατάστασης / 
παραμετροποίησης του λογισμικού 

ΝΑΙ   

6.4 Να παρέχει χωρίς πρόσθετο κόστος και να προβαίνει στην 
εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού 

ΝΑΙ   

6.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

6.6.1 Χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης της εφαρμογής στα 
συστήματα του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης 
(ημερολογιακές ημέρες) 

10   

6.6.2 Χρονικό διάστημα παραμετροποίησης μετά την εγκατάσταση 
(ημερολογιακές ημέρες) 

30   

6.6.3 Χρονικό διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος θα παράσχει 
υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας μετά το 
διάστημα της παραμετροποίησης (ημερολογιακές ημέρες) 

30   

6.6.4 Το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης ορίζεται εντός της 
περιόδου παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας  ……………………………….. 

Κατάστημα                ………………………………..   

Δ/νση (οδός –αριθμός) ΤΚ  

Τηλ - Fax                                                                                               Ημερομηνία έκδοσης 

 

                                                                                          ΕΥΡΩ. …………………………………..  

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 
Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ 

 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………..  ΕΥΡΩ ……………….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ …………………………. (και ολογράφως)……………………………………. υπέρ της εταιρείας 
…………………………………  Δ/νση ………………………………………….. …… για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της 21ης Φεβρουαρίου 2020 για την «Ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης 
των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΟΠΕΚΑ, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ωρομέτρησης 
Προσωπικού», σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 Διακήρυξή σας. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 18η Φεβρουαρίου 2020. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.         

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………….. 

Κατάστημα               ………………………………..   

Δ/νση (οδός –αριθμός) ΤΚ             Ημερομηνία έκδοσης 

Τηλ - Fax                                                                                                

                                                                                     ΕΥΡΩ. …………………………………..  

 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 
Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………. ΕΥΡΩ ………………………..  

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας 
…………………………, ΑΦΜ,…………………..,οδός,…………………,αριθμός…………………………….μέχρι το ποσό των 
ΕΥΡΩ……………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την 
πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου 
εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από την αριθ. 
2/2020/.. Σύμβαση με αντικείμενο την «Ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των 
μηχανογραφικών εφαρμογών του ΟΠΕΚΑ, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ωρομέτρησης Προσωπικού» 
και το Διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 Διακήρυξή σας και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Φεβρουαρίου 2020. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζα μας απαλλαγμένη   από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ONOMA  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  Ε-MAIL  

FAX    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

στην προτεινόμενη από τον υποψήφιο ανάδοχο, «Ομάδα Έργου»  

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία::ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
- Τηλέφωνο: 2131519254 
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.astrinakis@opeka.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.opeka.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, CPV: 72253200-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αριθ. 
Δ/ξης: 2/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxiv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxv, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxix, 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 
δωρεάνxxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxvii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxviii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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