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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                         ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

                         Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. ΜΕΡΟΣ Α 

2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Περάματος ως τελικός δικαιούχος και ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή έχοντας
υπόψη τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 Του  N.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από τεχνική και
οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.».

Αναλυτικά,  το  αντικείμενο  της  υπηρεσίας  και  συνολικά  οι  υποχρεώσεις  του  αναδόχου
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της διακήρυξης αυτής.

1.1 Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

      ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

Δήμος Περάματος
Λεωφόρος Δημοκρατίας 28 

Πέραμα  Τ.Κ. 18863
02/08/2017 Τρίτη

11:30
π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται. 

1.2 Χρονοδιάγραμμα των εργασιών
Tο έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους
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Τονίζεται  ότι  σε κάθε περίπτωση καταληκτική η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού
αντικειμένου είναι η 31/12/2017.

1.3 Προϋπολογισμός εργασιών 
Ο  προϋπολογισμός  των  υπηρεσιών  είναι  σαράντα  πέντε  χιλιάδες  ευρώ

(45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 36,290.32 προ ΦΠΑ και
8,709.68 ΦΠΑ 

Άρθρο 1.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με
τις παρακάτω διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 Του  N.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

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

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

”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
  

 Την με αριθ. 83/20017 αποφαση του Δ.Σ για την διενέργεια της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε

 Την υπ΄ αριθμ.  153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού.

2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1.  Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  κατά  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσιοποίησης  της  περίληψης  διακήρυξης  και  της
διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η
απόφαση  αναρτάται  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  γνώση  της
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
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β)  Κατά πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών από την
κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η  ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή,
μετά  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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 από την οικονομική
Επιτροπή.

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου.

4.  Ενστάσεις  που  δεν  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  θεωρούνται  ως  μη
υποβληθείσες.

2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον διακηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί «ίσοις
όροις», σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι
περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση της υπηρεσίας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν
περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της αναθέτουσας αρχής ή τις  υποχρεώσεις  του
συμμετέχοντος  στο  διαγωνισμό  και  δεν  θίγουν  την  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των
συμμετεχόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως
μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 1.3 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  από  το
γραφείο προμηθειών του Δήμου Περάματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
του Ν. 3548/2007 όπως ισχύουν.  Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου και
αντίγραφό της θα σταλεί στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία
των  ενδιαφερομένων  (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  φαξ,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη
διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Σε  περίπτωση  που  οι  παραλήπτες  της  διακήρυξης  διαπιστώσουν  ότι  το  παραληφθέν
αντίγραφο  δεν  είναι  πλήρες,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  περιεχομένων  και  το  συνολικό  αριθμό
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του  παραληφθέντος  αντιγράφου  της
διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητήσουν  εγγράφως  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή
διευκρινήσεις  για  το  περιεχόμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  μέσα  σε  πέντε  (5)  μέρες  από  τη
δημοσίευσή της, δηλ. μέχρι την 24/07/2017.

Άρθρο 1.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη αυτή αποτελείται από:

1) το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) 

2) το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) 

3) το Μέρος Γ (Οικονομική προσφορά) 

4) τα Παραρτήματα 

I) Πίνακες Οικονομικών Προσφορών

II) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

III) Τ.Ε.Υ.Δ.

Άρθρο 1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να
συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του περιεχομένου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν:

1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου.

Οι  Κοινοπραξίες  –  Συμπράξεις  –  Ενώσεις  του  παρόντος  άρθρου  δεν  υποχρεούνται  να
περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθρο. 19, παρ.
2, Ν. 4412/2016). Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το
καθένα,  έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής,  αλληλέγγυα και  εις  ολόκληρον για  την εκτέλεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας,  μέλος  των  Κοινοπραξιών  –  Συμπράξεων  –  Ενώσεων  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις
υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν  την  ευθύνη  ολόκληρης  της  κοινής  προσφοράς,  με  την  ίδια  τιμή.  Εάν  η  παραπάνω
ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η
αντικατάσταση  αξιολογείται,  με  την  υποβολή  σχετικών  δικαιολογητικών,  από  την  Επιτροπή
Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής
τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

Κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  μπορεί  να  συμμετάσχει  σε  ΕΝΑ  ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο
σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση,
αποκλείονται  από  το  διαγωνισμό,  τόσο  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  όσο  και  όλα  τα
διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα
με τη νομική μορφή του προσφέροντος:

 σε  περίπτωση  μεμονωμένης  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  ή
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος, 
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., 
 σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος
 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι
ένας  εκ  των  κοινοπρακτούντων,  διορισμένος  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  των
κοινοπρακτουσών  επιχειρήσεων.  είτε  β)  όλοι  οι  κοινοπρακτούντες  μαζί,  ο  καθένας
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 
 σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικών  προσώπων  άλλης  νομικής  μορφής  (π.χ.  αφανούς
εταιρίας,  Δημοτικής  επιχείρησης  κ.λ.π.)  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  ή  εξουσιοδοτημένο  από  αυτόν
στέλεχος του νομικού προσώπου.

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία τη
φερεγγυότητα  τους,  την  επαγγελματική  τους  αξιοπιστία,  τη  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.

Επιπρόσθετα  απαιτείται  έγγραφο  της  Κατασκευάστριας  Εταιρείας  ΕΓΚΡΙΤΟΣ  GROUP  -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται η γνώση της Εταιρείας που καταθέτει την
προσφορά,  στην  ορθή  συντήρηση  και  τεχνική  υποστήριξη  των  τηρούμενων  μηχανογραφικών
εφαρμογών  του  Δήμου.  Η  μη  προσκόμιση  του  εν  λόγω  δικαιολογητικού,  αποτελεί  λόγω
αποκλεισμού του συμμετέχοντα.

5.1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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
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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 ).

O οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Όταν ο προσφέρων 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  η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι  ο
προσφέρων έχει  αθετήσει  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων, 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.

3.  Κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι 1 και 2.

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73  Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται
η παράγραφος 2.

4. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν
βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή
του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη μόνο για
το χρονικό αυτό διάστημα.

Εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το  αντικείμενο  του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης  εάν έχει
κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

5.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  οικονομικό  φορέα  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 4.

6.  Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
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αποκλεισμού. 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, με τελεσίδικη
απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση

7. 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.

8. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό).

5.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  των
ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται  η  εγγραφή  τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  ή  βεβαίωση  άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, καθώς επίσης και με τα πιστοποιητικά
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013.

Β. Τεχνική επάρκεια για την εκτέλεση της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.

Η τεχνική επάρκεια πιστοποιείται από την προσκόμιση της βεβαίωσης της Κατασκευάστριας
Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., από την εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων έργων
με το προκηρυσσόμενο και από τη σύνθεση της ομάδας εκτέλεσης υπηρεσιών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 14 της παρούσας.

Άρθρο 1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

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

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών
υπηρεσιών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους.  Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
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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.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει 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,

ζ) τους όρους ότι:

-  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

- ότι  σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

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 του
Δήμου και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

1. Δεν  απαιτείται  αναφορά  στον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
3. Όσον  αφορά  το  χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  αυτός  θα  πρέπει  να  είναι

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  της  παρ.  4  του  άρθρου  79  ν.  4412/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  όπως
εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  158/2016  Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β  3698/16.11.2016).  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσας.
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται
συνημμένο  στο  τέλος  αυτής  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  και  πρέπει  να  υποβληθεί
υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρεώση νομίμως και προσηκόντως υπογεγραμμένο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ :

Oι οικονομικοί  φορείς  μπορούν να συμπληρώσουν  μόνο την Ενότητα α  του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV

Το  ΤΕΥΔ   συμπληρώνεται  και  υπογράφεται   σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  αναφερόμενα  στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Επεξεργάσιμη μορφή της ΤΕΥΔ , η ως άνω κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και
άλλες  πληροφορίες  μπορούν  να  βρουν  οι  ενδιαφερόμενοι  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ
www.eaadhsy.gr.

Κάθε  υποψήφιος  ανάδοχος,  προκειμένου  να  τεκμηριώσει  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις
συμμετοχής της παραγράφου ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του άρθρου 5, οφείλει να καταθέσει
τα ακόλουθα: 

 Πίνακα  με  τα  κυριότερα  έργα/μελέτες/προγράμματα  που  εκτέλεσε  και  αφορούν  στα
τηρούμενα  προγράμματα  της  Κατασκευάστριας  Εταιρείας  ΕΓΚΡΙΤΟΣ  GROUP  -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. και είναι ανάλογα με το υπό διακήρυξη έργο, σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Στον πίνακα αναφέρονται  η ημερομηνία παροχής και οι πελάτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς. 

Εάν  ο  πελάτης  είναι  δημόσιος  φορέας,  ως  αποδεικτικό  στοιχείο  υποβάλλεται  η  σύμβαση
ανάθεσης  ή  πιστοποιητικό  που  συντάσσεται  ή  θεωρείται  από  την  αρμόδια  δημόσια  αρχή  ή
αντίγραφο  νόμιμου  παραστατικού.  Εάν  ο  πελάτης  είναι  ιδιώτης,  ως  αποδεικτικό  στοιχείο
υποβάλλεται η σύμβαση ανάθεσης ή πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή απλή δήλωση του
υποψηφίου Αναδόχου.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
τα  δικαιολογητικά  που  περιγράφονται  στις  υπεύθυνες  δηλώσεις  πριν  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

Άρθρο 1.7 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  Προσφέροντες  για  έξι  (6)  μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά   που   ορίζει   χρόνο   ισχύος   μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε
περίπτωση  που  αποδέχονται  την  αιτούμενη  παράταση,  να  ανανεώσουν  και  τις  εγγυήσεις
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

12





Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  ή  μετά  τη  λήξη  τυχόν  παράτασής  της,  η  Κατακύρωση  δεσμεύει  τον
υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί.

Άρθρο 1.8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές  ή  αντιπροσφορές  για  το
σύνολο ή μέρος της διακηρυσσόμενης με την παρούσα υπηρεσίας.

Άρθρο 1.9 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές  για  μέρος  της  διακηρυσσόμενης  με  την  παρούσα  υπηρεσίας  δεν  γίνονται
δεκτές.

Άρθρο 1.10 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να
αναφέρονται  και  στην  Αγγλική  γλώσσα  ή,  εφόσον  αυτοί  δεν  μπορούν  να  αποδοθούν  στην
Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. 

Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  τρεις  (3)
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους:

1. Φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η  κάθε  σελίδα  αυτού,  θα  πρέπει  να  είναι
μονογραμμένη  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  προσφέροντος.  Ο  φάκελος
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας
διακήρυξης. 

2. Φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Η  κάθε  σελίδα  αυτού,  θα  πρέπει  να  είναι
μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα,  που  αποδεικνύουν  τα  στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς.

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» διαιρείται στις παρακάτω ενότητες τα περιεχόμενα
των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:

 Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας

 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας και παραδοτέα

 Ομάδα εκτέλεσης υπηρεσιών

 Συμπληρωματικά πιστοποιητικά αναδόχου που να αποδεικνύουν την επάρκεια του
στο υπό εκτέλεση έργο.

Η ενότητα «Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας» περιλαμβάνει:

 Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας και εργαλεία υποστήριξης της.
Περιγραφή και  οργάνωση του  τρόπου  συντονισμού  εργασιών  και  εμπλεκόμενων
μερών. Αναλυτικός τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας.

Η ενότητα «Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιάς και παραδοτέα» περιλαμβάνει:

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας και αναλυτική παρουσίαση των
παραδοτέων 

Η ενότητα «Ομάδα εκτέλεσης υπηρεσιών» περιλαμβάνει:
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 Σχήμα  Οργάνωσης  και  Διοίκησης.  Δομή  και  οργάνωση  της  Ομάδας
Εκτέλεσης  υπηρεσιών.  Εξειδίκευση  ρόλων,  εύρος  εμπλοκής  στελεχών  ομάδας
εκτέλεσης υπηρεσιών. Πληρότητα Ομάδας Εκτέλεσης υπηρεσιών. Αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα  του  Υπευθύνου  Ομάδας  Εκτέλεσης  υπηρεσιών  και  των
στελεχών της Ομάδας εκτέλεσης υπηρεσιών να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 Κάθε  υποψήφιος  ανάδοχος  ορίζει  τον  Υπεύθυνο  Ομάδας  Εκτέλεσης
υπηρεσιών που θα ηγηθεί της ομάδας εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Στα συμπληρωματικά πιστοποιητικά του αναδόχου που να αποδεικνύουν την επάρκειά
του περιλαμβάνονται:

 Πιστοποιητικό ISO 9001.

 Πιστοποιητικό ISO 27001.

 Αντίγραφα φορολογικών στοιχείων όπου θα φαίνεται ο κύκλος εργασιών κατά
την  τελευταία  διετία  (π.χ.  Ισολογισμοί,  εκκαθαριστικά  σημειώματα,  ένορκες
βεβαιώσεις κλπ). Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας διετίας θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον  τριπλάσιος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

3. Φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Η  κάθε  σελίδα,  θα  πρέπει  να  είναι
μονογραμμένη  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  προσφέροντος.  Ο  Φάκελος
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει,  επί  ποινή  απόρριψης,  την  οικονομική
προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των πινάκων οικονομικής
προσφοράς  που  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  Ι   «Πίνακες  Οικονομικής
Προσφοράς».

Οι τιμές, για το σύνολο της υπηρεσίας, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το
σύνολο της υπηρεσίας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η ανάλυση κόστους των
προσφερόμενων  υπηρεσιών  καθώς  και  η  συνολική  τιμή  για  κάθε  προσφερόμενη
υπηρεσία ή παραδοτέο προϊόν, αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας. Η γενική συνολική τιμή της
προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.
Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που
έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή  τιμής  και  δεν  υπάρχει  η  ένδειξη  "ΧΩΡΙΣ  ΚΟΣΤΟΣ"
θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %,
στο οποίο υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης

Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνεται  και  κάθε  άλλο  κόστος  που  είναι  δυνατό  να  τις
επιβαρύνει.

Προσφορές  με  συνολικό  τίμημα  μεγαλύτερο  του  προϋπολογισμού  της  παρούσας
υπηρεσίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
ιδιαίτερα  χαμηλή,  δηλαδή  όταν  η  έκπτωση  είναι  μεγαλύτερη  του  10%  επί  του
συνολικού προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η Επιτροπή δύναται να
ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
διευκρινήσεων, η Επιτροπή αποφασίζει  την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της
προσφοράς αυτής. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς και στους τρεις επιμέρους φακέλους πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:

I. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

II. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

                                        Ταχ. δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ  Τ.Κ13341
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III. ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   της
υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εταιρείας
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.»

IV. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 16749/11362/17-7-2017

V. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Επιπλέον,  σε  κάθε  επιμέρους  φάκελο  πρέπει  να  αναγράφεται  το  περιεχόμενό  του  δηλ.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς  απαντήσεις  της  μορφής  «ελήφθη  υπόψη,  συμφωνούμε  και  αποδεχόμαστε,  κ.τ.λ.».
Παραπομπές  σε  τεχνικά  έντυπα  ή  εκδόσεις  των  κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  εφόσον
προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο  συγκεκριμένος  αριθμός  παραγράφου  και
σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις
θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  θα
απορρίπτεται.

Οι  προσφορές  πρέπει  να  συνταχθούν  με  τον  τρόπο,  την  τάξη,  την  αρίθμηση  και  τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα
ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

Άρθρο 1.11 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  από  τους  εκπροσώπους  των  διαγωνιζομένων  επί
αποδείξει, μέχρι την 02/08/2017, και ώρα 11¨30 π.μ. στο Δημαρχείο Περάματος υπό τη μορφή
ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο
υποβολής προσφοράς για πρωτοκόλλησή τους.

Η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  και  ταχυδρομικώς  στην  παραπάνω  διεύθυνση,  ως
συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι
την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.  Προσοχή - η ημερομηνία
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ο  Δήμος  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Εκπρόθεσμες  προσφορές  δεν  θα  παραλαμβάνονται  ή  εφόσον  παραληφθούν,  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Άρθρο 1.12 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  που  έχουν  έγκαιρα  υποβληθεί  ή  αποσταλεί  και
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, δηλαδή  την  02./08/2017
και ώρα 11:30

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
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1.  Οι   κύριοι   φάκελοι  των  προσφορών,  παραλαμβάνονται  από  την  Επιτροπή  Αξιολόγησης,
αριθμούνται σύμφωνα με την σειρά επίδοσής τους και καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία στο
Πρακτικό.

2. Οι κύριοι φάκελοι αποσφραγίζονται και μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

3.  Έπειτα  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  αποσφραγίζει  και  μονογράφει  τους  φακέλους
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», γράφει δε πάνω τους τον ίδιο αύξοντα αριθμό που αναγράφεται στον κύριο
φάκελο της κάθε προσφοράς. Στην συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει όλα τα εις τους φακέλους
δικαιολογητικά, γράφει δε τον ίδιο αύξοντα αριθμό που αναγράφεται στον κύριο φάκελο της κάθε
προσφοράς  και  καταγράφει  στο  Πρακτικό  μπροστά  στους  παριστάμενους  τα  έγγραφα  που
βρίσκονται στον κάθε φάκελο.

4. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που βρίσκονται εντός του
κυρίου φακέλου της προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και γράφεται πάνω
τους ο ίδιος αύξων αριθμός που αναγράφεται στον κύριο φάκελο της προσφοράς.

Άρθρο 1.13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  ελέγχει  την  ορθότητα  και  την
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και
καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. 

Η  Επιτροπή,  εφόσον  παραστεί  ανάγκη,  μπορεί  να  καλέσει  τους  Προσφέροντες  να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διαδικασία  του  ελέγχου  προκύψει  η  ανάγκη  απόρριψης
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή
αναφέρει τους λόγους της απόρριψης στο σχετικό πρακτικό. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής,
η  Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό καθώς και τους
λόγους του αποκλεισμού του καθενός.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόμενων, αποσφραγίζει τους φακέλους
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εν λόγω στοιχεία των φακέλων μονογράφονται και γράφεται πάνω
τους  ο  ίδιος  αύξων  αριθμός  που  αναγράφεται  στον  κύριο  φάκελο  της  προσφοράς.  Έπειτα,  η
Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Άρθρο 1.14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για  τις  ανάγκες  της  τεχνικής αξιολόγησης,  η Επιτροπή Αξιολόγησης  θα ακολουθήσει  την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Θα  ελέγξει  το  περιεχόμενο  των  τεχνικών  προσφορών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  εάν
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν
προσφορές  που  χαρακτηρίζει  απορριπτέες,  αναλύοντας,  για  κάθε  μία  από  αυτές,  τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης
Συντελεστής
Βαρύτητας

Α. Μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα
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Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης
Συντελεστής
Βαρύτητας

Α.1
Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας. Εμπειρία 
στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Δήμου 
και σαφής περιγραφή της υπηρεσίας 

50%

Α.2 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας και παραδοτέα 20%

Β. Ομάδα εκτέλεσης υπηρεσιών

Β.1 Στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης υπηρεσιών. 
Εμπειρία σε ανάλογες υπηρεσίες

30%

Σύνολο 100%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

Τί = 0,50 * ΤΑ1 + 0,20 * ΤΑ2 + 0,30 * ΤΒ1

όπου: 

Τί =   Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΤΑ1  = Βαθμολογία κριτηρίου Α1 

ΤΑ2 = Βαθμολογία κριτηρίου Α2

ΤΒ1 = Βαθμολογία κριτηρίου Β1

Σε κάθε ένα κριτήριο έχει δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα
των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. 

Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι  100 για τις  περιπτώσεις  που καλύπτονται  ακριβώς οι
τεχνικές  προδιαγραφές.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  στις  περιπτώσεις  που
υπερκαλύπτονται  ή  μειώνεται  μέχρι  τους  80  βαθμούς  στις  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται
πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις
και η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή.

Για  το  κριτήριο  Α.1  απαιτείται  τουλάχιστον,  έγγραφο  της  Κατασκευάστριας  Εταιρείας
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται η γνώση της Εταιρείας
που καταθέτει  την προσφορά, στην ορθή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τηρούμενων
μηχανογραφικών  εφαρμογών  του  Δήμου.  Η  μη  προσκόμιση  του  εν  λόγω  δικαιολογητικού,
αποτελεί  λόγω  αποκλεισμού  του  συμμετέχοντα.  Ιδιαίτερα  θα  συνεκτιμηθεί  και  ο  σαφής
προσδιορισμός του τρόπου προσέγγισης και υλοποίησης της υπηρεσίας.

Για το κριτήριο Α.2. θα ληφθεί υπόψη η σαφήνεια του κατατεθέντος χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της υπηρεσίας και η αναλυτική περιγραφή του εκάστοτε παραδοτέου.

Για το κριτήριο Β.1. απαιτείται κατ’ ελάχιστο η στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης υπηρεσιών
από 2 τουλάχιστον μηχανογράφους με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων,
καθώς επίσης και τουλάχιστον ενός Οικονομολόγου – Λογιστή με άδεια Α Τάξεως, για την παροχή
κατάλληλης  συμβουλευτικής  υποστήριξης,  στην  ορθή  παραμετροποίηση  των  οικονομικών
εφαρμογών  του  Δήμου  και  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία,  τόσο  στην  ορθή  λειτουργία  των
τηρούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, αλλά και  στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών  στη  διεπιστημονική  ομάδα  εκτέλεσης  υπηρεσιών  του  Δήμου,  όσον  αφορά  στο
στρατηγικό σχεδιασμό (Επιχειρησιακά Σχέδια Ο.Τ.Α.). Η εμπειρία πιστοποιείται από τη συμμετοχή
του σε έργα υλοποίησης Στρατηγικών Σχεδιασμών των Ο.Τ.Α. 

Κάθε  μέλος  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  θα  βαθμολογήσει  με  ένα  ακέραιο  βαθμό  στην
κλίμακα 0 έως 120 κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια για κάθε ένα
κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο
οποίος  θα  πολλαπλασιασθεί  επί  τον  συντελεστή  βαρύτητας  του  κριτηρίου  για  να  προκύψει  ο
βαθμός του κριτηρίου αυτού.
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Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί τη
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤ) του κάθε προσφέροντος.

14.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης
της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα
γνωστοποιηθεί,  με  σχετική  ανακοίνωση  που  θα  σταλεί  με  φαξ  ή  με  το  ταχυδρομείο  στους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά.

Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή
Αξιολόγησης, ενώπιον των παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις  ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για
κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

2. Θα  προχωρήσει  στη  συγκριτική  κατάταξη  των  οικονομικών  προσφορών,  λαμβάνοντας
υπόψη το συνολικό κόστος (ΒΚ) κάθε προσφοράς.

14.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά  τον  υπολογισμό  του  συνολικού  κόστους  κάθε  οικονομικής  προσφοράς  κατά  τα
προηγούμενα, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά
του τελικού βαθμού, ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

 Λi = 85 * (Τί / Τί max) + 15 * (Κίmin/ Κί)

όπου:

Λί  = o τελικός βαθμός της προσφοράς

Κί  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς ί

Κίmin  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

Τί  = ο βαθμός τεχνικής προσφοράς της προσφοράς ί

Τίmax  = ο βαθμός της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος
ανακηρύσσεται  ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β).

Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή
οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική Βαθμολογία
(ΒΤ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία.

Άρθρο 1.15 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει  το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει  αναγκαίο,  να ζητήσει  από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη
τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  που  περιγράφεται  στα  άρθρα  12  και  επόμενα  της
διακήρυξης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή  διευκρινήσεων  είναι  υποχρεωτική   για  τον
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε
(5) εργασίμων ημερών.
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Από  τις  διευκρινήσεις  που  δίνονται  από  Προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Άρθρο 1.16 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την ολοκλήρωση της  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει  το  πρακτικό
αξιολόγησης και το διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται η απόφαση κατακύρωσης εγγράφως.

Από  την  ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  στον  ανάδοχο,  η  σύμβαση
θεωρείται  ότι  έχει  συναφθεί  το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί  έχει  μόνον αποδεικτικό
χαρακτήρα.

Άρθρο 1.17 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί
το δικαίωμα:

1. να  αποφασίσει  την  κατακύρωση,  ματαίωση,  επανάληψη,  ή  μετά  την  επανάληψη
διαπραγμάτευση του διαγωνισμού.

2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 1.18 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά  την  ανακοίνωση  της  Κατακύρωσης  καταρτίζεται  η  σχετική  Σύμβαση  παροχής
υπηρεσιών, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση  της  υπηρεσίας  καθώς  και  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  συμβαλλομένων
μερών, καταρτίζεται με βάση  την κατακύρωση, την προσφορά και την διακήρυξη, κατά φθίνουσα
σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την
ολοκλήρωση  του  κειμένου  της  Σύμβασης  απαιτούμενο  χρόνο  και  την  παράταση,  για  τον  ίδιο
χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10)
ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το
οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη
τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
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έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)
τόσο  για  τους  ίδιους  τους  εργοδότες  όσο  και  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που  αφορούν  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι  τα πιστοποιητικά αυτά είναι  σε ισχύ τουλάχιστον ως και  την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα),
το  οποίο  χρειάζεται  να  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον ως  και  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι  ομόρρυθμες  εταιρείες  (Ο.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό

Οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ε.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.

Οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό. 

Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  Δεν θα προσκομίσουν
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και
Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

4.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του
προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση
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της διαδικασίας  είτε  κατακύρωσης της σύμβασης.  Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.

7.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης,  ουσιώδεις
αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και
η  σχετική  απόφαση  υποβάλλεται  στο  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την
πάροδο  ισχύος  των  προσφορών  και  η  σύμβαση  να  καταρτιστεί  έγκυρα,  εάν  συμφωνεί  και  ο
μειοδότης.

Εγγύηση καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  Σύμβασης  που  θα  ανέρχεται   στο  5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην διακήρυξη,
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  (ποσοτική  και  ποιοτική)
παραλαβή  των  υπηρεσιών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλομένους.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ.

Στην περίπτωση που ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  Σύμβαση,  η  Υπηρεσία
επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

Άρθρο 1.19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό  την  εποπτεία  του  Δήμου  , προς  τις  εντολές  και  οδηγίες
του οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή για να  πιστοποιείται  και
η  εκτέλεση  της  εργασίας  του.

Το   πάσης φύσεως  και   ειδικότητας  έμμισθο  προσωπικό   για  την  εκτέλεση  της εργασίας
αμείβεται   και   ασφαλίζεται   αποκλειστικά   από   τον   ανάδοχο.   Σημειώνεται   ρητά   ότι
απαγορεύεται   η   απασχόληση   ανασφάλιστου   προσωπικού.  Σε    περίπτωση   απασχόλησης
αλλοδαπών  θα  πρέπει  αυτοί  να  κατέχουν   νόμιμη  άδεια  εργασίας , η  οποία  θα  θεωρείται
από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες.

Το προσωπικό του  ανάδοχου  θα  αντικαθίσταται  εφόσον το  απαιτήσει   ο Δήμος, σε
περίπτωση  που  θα  κριθεί   ακατάλληλο  για   την  ομαλή   διεκπεραίωση  της  συμβατικής
υπηρεσίας.

Άρθρο 1.20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε  περίπτωση διαφορών που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
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καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 1.21 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται ως το τέλος του 2017
Η  παροχή  των  επιμέρους  εργασιών  από  τον  Ανάδοχο  είναι  δυνατό  να  μεταβάλλεται

χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό
χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας.

Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου είναι η
31/12/2017  .

Άρθρο 1.22 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των προϊόντων της υπηρεσίας, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την
Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 1.23 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
της  υπηρεσίας  ή  επί  μέρους  προβλεπόμενων  χρονικών  σημείων  ή  δραστηριοτήτων  του
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα εξήντα (60)
ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, στην
περίπτωση  που  η  εκτέλεση  της  Σύμβασης  ή  επί  μέρους  δραστηριοτήτων  της  καθυστερεί  ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία
για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία
αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική
ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

Άρθρο 1.24 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 Η πληρωμή του  Συμβατικού Τιμήματος της υπηρεσίας θα γίνει  αναλογικά με την
πορεία της υπηρεσίας και έπειτα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  από την αρμόδια
επιτροπή του εκάστοτε παραδοτέου.

 Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και
σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.

 Σε κάθε πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 1.25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο,
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

22





Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  την  επιφύλαξη  της  εξασφάλισης  των  κατά  περίπτωση
απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από
τις  προβλεπόμενες  στην  παρούσα,  στην  περίπτωση  που  αυτό  αποδειχθεί  απαραίτητο  για  την
κάλυψη  απρόβλεπτων  αναγκών  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εξ’  αιτίας  οργανωτικών  ή  άλλων
ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται
στην  υλοποίηση  της  συμπληρωματικής  αυτής  υπηρεσίας,  σε  χρόνο  και  με  τρόπο  που  θα
συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες
αντίστοιχα υπηρεσίες.

Άρθρο 1.26 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την  έγγραφη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Κατ’  εξαίρεση  ο  Ανάδοχος  δικαιούται  να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση,
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν  για  την  ανάθεση  της  Σύμβασης.  Σε  περίπτωση  υποκατάστασης  ο  Ανάδοχος  δεν
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί
ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

Άρθρο 1.27 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που
έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του
τμήμα της υπηρεσίας.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες
του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο  Ανάδοχος  δικαιούται  να  αντικαταστήσει  υπεργολάβο  σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας  του με αυτόν ή  να χρησιμοποιήσει  και  άλλον υπεργολάβο,  μόνο  εφόσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα
του  υπεργολάβου  κοινοποιούνται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  μαζί  με  έγγραφη  τεκμηρίωση  του
Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο  την  αντικατάσταση
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της υπηρεσίας που, κατά την
βάσιμη και  αιτιολογημένη κρίση της,  δεν ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  της  υπηρεσίας,  ο  δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής,  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  που  θα  συμφωνηθεί  από  κοινού  ότι  απαιτείται  για  την
εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε  κάθε  περίπτωση,  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  ολοκλήρωση  της  υπηρεσίας  φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
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Άρθρο 1.28 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού που ο Ανάδοχος θα
κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα
Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.

Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  όπως  χάρτες,  διαγράμματα,  σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό
που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,
είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος,
μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων,
αλλά  δεν  επιτρέπεται  να  τα  χρησιμοποιεί  για  σκοπούς  άλλους  από  της  Σύμβασης,  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα
Αρχή  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμέσως  και  γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον
Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αμυνθεί,  δικαστικά  και  εξωδικαστικά,  για  λογαριασμό  της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα
τα  έξοδα  τα  οποία  θα  κληθεί  να  καταβάλει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εξ  αυτού  του  λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται
να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Άρθρο 1.29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την  αποτροπή  ζημιών  ή  φθορών  και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη  προσώπων,
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία
της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας και μεριμνά
όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον
Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.

Άρθρο 1.30 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν
αποκαλύπτει  εμπιστευτικές  πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση  της  υπηρεσίας,  ούτε  κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι
υπεργολάβοι  του και  κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει  την ως άνω υποχρέωση. Σε
περίπτωση  αθέτησης  από  τον  Ανάδοχο  της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει  την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες
ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του απέναντι  στην Αναθέτουσα Αρχή και  δεν  δεσμεύει  την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
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Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής οφείλει
να  μην  ανακοινώνει  σε  κανένα,  παρά  μόνο  στα  πρόσωπα  που  δικαιούνται  να  γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της
υπηρεσίας και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας
των υπηρεσιών ή του Αναδόχου.

Άρθρο 1.31 ΛΥΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  σε  οποιαδήποτε  από  τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει  εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής 

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής  εκτελέσεως  σε  βάρος  του,  στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας  επέρχονται  από  την περιέλευση στον Ανάδοχο  της  εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό,
να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας  επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η
Αναθέτουσα  Αρχή  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  Ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την  παράβαση
θεραπευθείσα.

Με  την  μετά  από  καταγγελία  της  Αναθέτουσας  Αρχής  λύση  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Να  απόσχει  από  την  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής  υπηρεσιών  ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται
για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως  υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα  (μαγνητικά  ή  μη)  και  να  μεριμνήσει  όπως  οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι
και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους της υπηρεσίας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
την  Σύμβαση  προς  τον  Ανάδοχο  μέχρις  εκκαθαρίσεως  των  μεταξύ  τους  υποχρεώσεων  και  οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που
δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει  πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην
αξία του τμήματος της υπηρεσίας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

TMHMA  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4. ΜΕΡΟΣ Β 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Αντικείμενο και στόχος της υπηρεσίας

Ο Δήμος Περάματος ενέταξε στο Κωδικό Αριθμό Εξόδων 10-6266.0001 του προϋπολογισμού
το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  της Εταιρείας  ΕΓΚΡΙΤΟΣ  GROUP -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ

Υπό  το  πρίσμα  της  βέλτιστης  αξιοποίησης  της  υλοποιημένης  υποδομής  σε  πληροφοριακά
συστήματα, και  της ανάγκης παροχής των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο σύνολο
του  κοινού  που  αφορούν,  περιλαμβανομένων  των  πολιτών,  του  επιχειρηματικού  κόσμου  του
Δήμου αλλά και ευρύτερα της πολιτείας, των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ ομάδων
πληθυσμού,  καθίσταται ουσιαστική και άμεση η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής
και των επικοινωνιών, αφενός προς όφελος των υπηρεσιών του Δήμου, αφετέρου για την συνεχή
αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες.  Η  ανάγκη
ολοκληρωμένης μετάβασης στο νέο μοντέλο ψηφιακής λειτουργίας του δημόσιου τομέα κρίνεται
ως βασική προτεραιότητα για τον οργανισμό μας.

Το  έργο  που  αφορά  την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» σχετίζεται με το πλαίσιο της κάλυψης
των προαναφερθέντων αναγκών. 

Οι  υπηρεσίες  του  οργανισμού  μας  διαθέτουν  πληροφοριακά  συστήματα  που  διαχειρίζονται
θέματα  Πρωτοκόλλου,  Δημοτολογίου,  Μητρώου  Αρρένων,  Οικονομικού  Διαχειριστικού
Συστήματος Δημόσιας Λογιστικής και Διπλογραφικού, Μισθοδοσίας, Τελών & Προστίμων,
Τέλους  Ακίνητης  Περιουσίας.  Τα  παραπάνω  πληροφοριακά  συστήματα  είναι  της
κατασκευάστριας  εταιρείας  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» η  οποία διατηρεί  το  δικαίωμα της πνευματικής
ιδιοκτησίας  σε  επίπεδο  κώδικα,  ενώ  οι  υπηρεσίες  μας  έχουν  πλήρη  δικαιώματα χρήσης  και
εκμετάλλευσης της τελευταίας έκδοσης(version) που προμηθεύθηκε νομίμως. Για την διασφάλιση
της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών και
Διοικητικών  Υπηρεσιών του με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμο ο Οργανισμός
μας,  να  χρησιμοποιήσει  υπηρεσίες  από  εξειδικευμένους  και  έμπειρους  τεχνικούς  συμβούλους,
δεδομένης  της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της
ποσότητας των εφαρμογών πληροφορικής.

Τα αντικείμενα που είναι απαραίτητο να καλύπτονται στη βάση των αναγκών των αντίστοιχων
υπηρεσιών μας, ακολουθούν τον εξής θεματικό άξονα:

1. Αναβάθμιση  των  εφαρμογών  με  τις  όποιες  νέες  εκδόσεις  λογισμικού  εκδώσει  ο
κατασκευαστής του.  (αφορά σε  τουλάχιστον 50 θέσεις  εργασίας  και  σε  14 τηρούμενες
εφαρμογές)

2. Ανάλυση απαιτήσεων με την συμμετοχή του προσωπικού μας, με κεντρικό στόχο να οριστεί
το εύρος και η έκταση της κάθε εργασίας σε επίπεδο εφαρμογών πληροφορικής. Στόχος η
επιτυχής  εκπλήρωση  των  εργασιών  σε  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  κλίμακα  χρόνου.
Οποιαδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού μας, όπως και
οποιαδήποτε απαίτηση του οργανισμού μας κριθεί  εύλογη και  σύννομη, δημιουργεί  την
υποχρέωση στον ανάδοχο αναπροσαρμογής των παραπάνω.
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3. Παραμετροποίηση του  Λογισμικού,  οργάνωση και έλεγχος των λειτουργιών ρουτίνας,  έτσι
ώστε  να  εξασφαλίζεται   η  ομαλή  ροή  εντολών  και  επακόλουθων  αναφορών  του
Πληροφοριακού  Συστήματος  και  των  υποσυστημάτων  του.  Οι  παράμετροι  της  κάθε
εφαρμογής  ρυθμίζονται  έτσι  ώστε  να  προσομοιώνουν  κατά  το  δυνατόν  καλύτερα  την
πραγματική  λειτουργία  της  οργανισμού  μας,  των  διαδικασιών  εν  μέρει  και  όχι  της
λειτουργίας του. Η Παραμετροποίηση εκτός των άλλων απαιτείται, κάθε φορά που έχουμε
αλλαγές ή ζητηθεί υλοποίηση συγκεκριμένης σχεδίασης. Σε  περίπτωση έκτακτης αλλαγής
νομοθεσίας  τότε  θα  γίνεται  διερεύνηση  μόνο  σε  εκείνα  τα  σημεία  που  εντοπίζονται
προβλήματα.

4. Προσαρμογή  του  Λογισμικού  και  ειδικότερα  των  βάσεων  δεδομένων  στην  ανάγκη
διασύνδεσης με εθνικές βάσεις(π.χ. Εθνικό Δημοτολόγιο, Στατιστικά κλπ). Πλήρης έλεγχος
της καλής λειτουργίας και άμεσης ανταπόκρισης αυτών των διαδικασιών.

5. Έλεγχο, προετοιμασία και ασφαλή διακίνηση δεδομένων των συγκεκριμένων βάσεων των
οικονομικών  και  διοικητικών  υπηρεσιών  στις  δικτυακές  πύλες(π.χ.  πρωτόκολλα,
ηλεκτρονικές πληρωμές, ανακοινώσεις κλπ).

6. Τακτικοί και έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι.
7. Έλεγχο Λογισμικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και

σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
8. Έγκαιρη  πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται  να προκύψουν από

λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου κλπ, με τακτικούς και έκτακτους
ελέγχους των εφαρμογών.  Λειτουργία αυτόματου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου
και συμφωνιών.

9. Ολοκληρωμένη  διαχείριση  ροών  εργασιών,  ιδιαίτερα  για  πολύπλοκες  διαδικασίες  που
απαιτούν τη συμμετοχή πολλών χρηστών.

10. Εφαρμογή της τεχνολογίας δημιουργίας των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές, σε τρόπο
που να υποστηρίζουν κάθε μορφής ευρέως γνωστά διαγράμματα και να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και
αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα.

11.Μεταφορά υπολοίπων και συνδέσεων με μαζικές κινήσεις, που θα υποδεικνύεται σε κάθε
περίπτωση από τους υπευθύνους των αντίστοιχων γραφείων μας.

12. Τυποποίηση των διαδικασιών, δοκιμή και συνεχή αξιολόγηση σε επίπεδο λειτουργικότητας,
όλων των εγκυκλίων αναφορών και νέων προσαρμογών σε νόμους κλπ, σε σχέση με τα
πληροφοριακά  συστήματα  και  τις  όποιες  απαιτήσεις  δημιουργούνται  και  αφορούν  τις
εφαρμογές και προγράμματα.

13.Έλεγχο  ασφάλειας  δεδομένων  και  δημιουργία  κυκλώματος  δικαιωμάτων  χρηστών  και
παρακολούθησης ιστορικού για λόγους ασφάλειας.

14. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των νέων συστημάτων και απαιτήσεων με στόχο
την άμεση αξιοποίηση τους. 

Ο ανάδοχος καλείται να εξασφαλίσει:

1. Αδιάκοπες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

2. Ψηφιακή ασφάλεια και βελτιστοποίηση της κλίμακας χρόνου και της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Σχεδιασμό νέων δράσεων που έχουν σχέση με το έργο.

4. Συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων στις εφαρμογές και εκμετάλλευση κάθε δυνατής
λειτουργίας των. 

και είναι υποχρεωμένος επιπλέον να προβαίνει σε ενέργειες, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα : 

1. Γενική ενημέρωση με συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων στη διοίκηση.   

2. Γενική ενημέρωση με αναφορά σε πετυχημένα παραδείγματα παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών  στο  δημόσιο  τομέα  και  ιδιαίτερα  στους  ΟΤΑ,  στους  πολίτες,  στην
επιχειρηματική κοινότητα κ.α. με βάση την εμπειρία που διαθέτει ο ανάδοχος.

3. Συμβουλευτική υποστήριξη, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το θεσμικό πλαίσιο,
τους νόμους και τις εγκυκλίους, που απορρέει από την ειδική επιστημονική εμπειρία
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που διαθέτει ο ανάδοχος. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι πχ οι διαδικασίες τήρησης της
δημόσιας λογιστικής, της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, των Αποθηκών, της Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας και το Στρατηγικό
Σχεδιασμό του Δήμου και κάθε θέμα που έχει σχέση με το υπό ανάθεση έργο και την
πλήρη εκμετάλλευση των αντίστοιχων πηγών και βάσεων δεδομένων.

4. Εκτενή  παρουσίαση  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  που  παρέχονται  από  το  Δήμο
αναφέροντας: 

 τα οφέλη σε επίπεδο αποτελεσματικότερης και πιο άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου
στα  αιτήματα  των  πολιτών  αλλά  και  σε  επίπεδο  εσωτερικής  λειτουργίας  και
οργάνωσης. 

 ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα χρήσης των υπηρεσιών της. 

 Προτάσεις  για  αναδιοργάνωση  της  λειτουργίας  του  Δήμου  για  την  κάλυψη  των
αναγκών προσαρμογής σε νέα μοντέλα ηλεκτρονικής λειτουργίας, αναφέροντας τις
ενέργειες για την βελτίωση της επιχειρησιακής ωριμότητας.

 Προοπτικές επέκτασης της ηλεκτρονικής υποδομής και των υπηρεσιών του Δήμου σε
συνεργασία  με  λοιπά  έργα  του  δημόσιου  τομέα  (ΟΤΑ,  ΥΠΕΣΔΑ,  κ.α.)  στην
κατεύθυνση της δημιουργίας και της εφαρμογής του μοντέλου «Ψηφιακή Πόλη».

Τα Παραδοτέα της υπηρεσίας αφορούν στα: 

 Υλικό προετοιμασίας (π.χ. πλάνο ενεργειών, κλπ)

 Υλικό εκπαίδευσης (π.χ. παρουσιάσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις χρηστών και διοίκησης,
τεκμηριωμένες απόψεις κλπ)

 Μεταπτώσεις δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου

 Έλεγχος υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Ετήσια
Προγράμματα Δράσης και στοχοθεσία) 

 Ενδιάμεσες και Τελικές εκθέσεις απολογισμού

1.2 Προϋποθέσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει:

1. Υποδομή εξυπηρέτησης σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό.

2. Ειδική  επιστημονική  εμπειρία,  ειδικά  σε  θέματα  Επιχειρησιακού  Σχεδιασμού  και
μεταπτώσεων δεδομένων.

3. Ειδική  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στις  εφαρμογές  της  συγκεκριμένης  κατασκευάστριας
εταιρείας  των  εφαρμογών  που  διαθέτουμε.  Σαν  αποδεικτικά  στοιχεία  πρέπει  να  προσκομιστεί
κατάλληλη  βεβαίωση  /  πιστοποίηση  της  κατασκευάστριας  εταιρείας,  για  πληρότητα  γνωστικού
αντικειμένου επί των εφαρμογών.

Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης
και η μη προσκόμιση πιστοποίησης αποτελεί στοιχείο απόρριψης.
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7. 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.1 Προϋπολογισμός της υπηρεσίας

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών  είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του  24% Φ.Π.Α.). 

Αναλυτικά το κόστος ανά παραδοτέο έχει ως εξής:

Α/Α Παραδοτέο Ποσότητα Ποσό Προ ΦΠΑ ΦΠΑ Συνολικό Ποσό

1
Αναβαθμίσεις
Εφαρμογών

14 εφαρμογές -
άνω των 50

θέσεων
εργασίας

16,129.03 3,870.97 20,000.00

2

Υπηρεσίες
Εκπαιδεύσεων

σε θέματα
Νομολογίας και

ορθής
διαχείρισης

Αφορά σε
εκπαιδεύσεις
των χρηστών

(κατ' ελάχιστο 2
σεμινάρια
κατ'ετος σε

τουλάχιστον 10
χρήστες)

4,032.26   967.74 5,000.00

3

Συμβουλευτικές
υπηρεσίες -
υπηρεσίες

μηχανογράφιση
ς

Αφορά σε κατ
'ελάχιστο 400

8ωρα με 50,00 €
/ μέλος ομάδας

εκτέλεσης
υπηρεσιών 

16,129.03 3,870.97 20,000.00

ΣΥΝΟΛΟ 36,290.32 8,709.68 45,000.00

ΠΕΡΑΜΑ ΜΑΪΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 19/05/2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Σωτήρης Λαμπρινάκος

ΔΕ Πληροφορικής

Χρ. Δημήτρης Καρανικολάου

ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

TMHMA  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 Άρθρο 1ο

 Αντικείμενο συγγραφής 
Η  παρούσα  εργασία  αφορά  τη«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» 

Οι  υπηρεσίες  του  οργανισμού  μας  διαθέτουν  πληροφοριακά  συστήματα  που  διαχειρίζονται
θέματα  Πρωτοκόλλου,  Δημοτολογίου,  Μητρώου  Αρρένων,  Οικονομικού  Διαχειριστικού
Συστήματος Δημόσιας Λογιστικής και Διπλογραφικού, Μισθοδοσίας, Τελών & Προστίμων,
Τέλους  Ακίνητης  Περιουσίας.  Τα  παραπάνω  πληροφοριακά  συστήματα  είναι  της
κατασκευάστριας  εταιρείας  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» η  οποία διατηρεί  το  δικαίωμα της πνευματικής
ιδιοκτησίας  σε  επίπεδο  κώδικα,  ενώ  οι  υπηρεσίες  μας  έχουν  πλήρη  δικαιώματα χρήσης  και
εκμετάλλευσης της τελευταίας έκδοσης(version) που προμηθεύθηκε νομίμως. Για την διασφάλιση
της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών και
Διοικητικών  Υπηρεσιών του με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμο ο Οργανισμός
μας,  να  χρησιμοποιήσει  υπηρεσίες  από  εξειδικευμένους  και  έμπειρους  τεχνικούς  συμβούλους,
δεδομένης  της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της
ποσότητας των εφαρμογών πληροφορικής, όπως αναλυτικά αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 2ο 
Προϋπολογισμός της εργασίας 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  σαράντα  πέντε   χιλιάδων  ευρώ
(45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τους πόρους του
Δήμου Περάματος (ΚΑ Προϋπολογισμού 10-6266.0001).

Άρθρο 3ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 Του  N.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 4ο
Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 

 β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 5ο
Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται εντός μέχρι 31/12/2017. 

Άρθρο 6ο

Διαδικασία Παραλαβής
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Όλες οι εργασίες θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών του Δήμου
Περάματος. Ο κάθε εντολοδόχος, υποχρεούται μετά από έγγραφη εντολή από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Περάματος να εκτελεί τις εργασίες που θα του ζητηθούν. Άρθρο 7ο

Τεχνικά Στοιχεία
 Αναλυτικά  οι  προβλεπόμενες  εργασίες  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και
περιλαμβάνουν δαπάνες για τις  αναβαθμίσεις  των εφαρμογών, τις  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  των
χρηστών και  τις  Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  μηχανογράφησης  ή  απομακρυσμένη
τεχνική υποστήριξη και τις Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου.

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Αναβάθμιση  των  εφαρμογών  με  τις  όποιες  νέες  εκδόσεις  λογισμικού  εκδώσει  ο
κατασκευαστής του.  (αφορά σε τουλάχιστον 50 θέσεις  εργασίας  και  σε 14 τηρούμενες
εφαρμογές)

2. Ανάλυση απαιτήσεων με την συμμετοχή του προσωπικού μας, με κεντρικό στόχο να οριστεί
το εύρος και η έκταση της κάθε εργασίας σε επίπεδο εφαρμογών πληροφορικής. Στόχος η
επιτυχής  εκπλήρωση  των  εργασιών  σε  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  κλίμακα  χρόνου.
Οποιαδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού μας, όπως και
οποιαδήποτε απαίτηση του οργανισμού μας κριθεί  εύλογη και  σύννομη, δημιουργεί  την
υποχρέωση στον ανάδοχο αναπροσαρμογής των παραπάνω.

3. Παραμετροποίηση του  Λογισμικού,  οργάνωση και έλεγχος των λειτουργιών ρουτίνας,  έτσι
ώστε  να  εξασφαλίζεται   η  ομαλή  ροή  εντολών  και  επακόλουθων  αναφορών  του
Πληροφοριακού  Συστήματος  και  των  υποσυστημάτων  του.  Οι  παράμετροι  της  κάθε
εφαρμογής  ρυθμίζονται  έτσι  ώστε  να  προσομοιώνουν  κατά  το  δυνατόν  καλύτερα  την
πραγματική  λειτουργία  της  οργανισμού  μας,  των  διαδικασιών  εν  μέρει  και  όχι  της
λειτουργίας του. Η Παραμετροποίηση εκτός των άλλων απαιτείται, κάθε φορά που έχουμε
αλλαγές ή ζητηθεί υλοποίηση συγκεκριμένης σχεδίασης. Σε  περίπτωση έκτακτης αλλαγής
νομοθεσίας  τότε  θα  γίνεται  διερεύνηση  μόνο  σε  εκείνα  τα  σημεία  που  εντοπίζονται
προβλήματα.

4. Προσαρμογή  του  Λογισμικού  και  ειδικότερα  των  βάσεων  δεδομένων  στην  ανάγκη
διασύνδεσης με εθνικές βάσεις(π.χ. Εθνικό Δημοτολόγιο, Στατιστικά κλπ). Πλήρης έλεγχος
της καλής λειτουργίας και άμεσης ανταπόκρισης αυτών των διαδικασιών.

5. Έλεγχο, προετοιμασία και ασφαλή διακίνηση δεδομένων των συγκεκριμένων βάσεων των
οικονομικών  και  διοικητικών  υπηρεσιών  στις  δικτυακές  πύλες(π.χ.  πρωτόκολλα,
ηλεκτρονικές πληρωμές, ανακοινώσεις κλπ).

6. Τακτικοί και έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι.
7. Έλεγχο Λογισμικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και

σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
8. Έγκαιρη  πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται  να προκύψουν από

λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου κλπ, με τακτικούς και έκτακτους
ελέγχους των εφαρμογών.  Λειτουργία αυτόματου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου
και συμφωνιών.

9. Ολοκληρωμένη  διαχείριση  ροών  εργασιών,  ιδιαίτερα  για  πολύπλοκες  διαδικασίες  που
απαιτούν τη συμμετοχή πολλών χρηστών.

10. Εφαρμογή της τεχνολογίας δημιουργίας των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές, σε τρόπο
που να υποστηρίζουν κάθε μορφής ευρέως γνωστά διαγράμματα και να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και
αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα.

11.Μεταφορά υπολοίπων και συνδέσεων με μαζικές κινήσεις, που θα υποδεικνύεται σε κάθε
περίπτωση από τους υπευθύνους των αντίστοιχων γραφείων μας.

12. Τυποποίηση των διαδικασιών, δοκιμή και συνεχή αξιολόγηση σε επίπεδο λειτουργικότητας,
όλων των εγκυκλίων αναφορών και νέων προσαρμογών σε νόμους κλπ, σε σχέση με τα
πληροφοριακά  συστήματα  και  τις  όποιες  απαιτήσεις  δημιουργούνται  και  αφορούν  τις
εφαρμογές και προγράμματα.

13.Έλεγχο  ασφάλειας  δεδομένων  και  δημιουργία  κυκλώματος  δικαιωμάτων  χρηστών  και
παρακολούθησης ιστορικού για λόγους ασφάλειας.

14. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των νέων συστημάτων και απαιτήσεων με στόχο
την άμεση αξιοποίηση τους. 

Ο ανάδοχος καλείται να εξασφαλίσει:

1. Αδιάκοπες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.
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2. Ψηφιακή ασφάλεια και βελτιστοποίηση της κλίμακας χρόνου και της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Σχεδιασμό νέων δράσεων που έχουν σχέση με το έργο.

4. Συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων στις εφαρμογές και εκμετάλλευση κάθε δυνατής
λειτουργίας των. 

και είναι υποχρεωμένος επιπλέον να προβαίνει σε ενέργειες, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα : 

5. Γενική ενημέρωση με συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων στη διοίκηση.   

6. Γενική ενημέρωση με αναφορά σε πετυχημένα παραδείγματα παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών  στο  δημόσιο  τομέα  και  ιδιαίτερα  στους  ΟΤΑ,  στους  πολίτες,  στην
επιχειρηματική κοινότητα κ.α. με βάση την εμπειρία που διαθέτει ο ανάδοχος.

7. Συμβουλευτική υποστήριξη, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το θεσμικό πλαίσιο,
τους νόμους και τις εγκυκλίους, που απορρέει από την ειδική επιστημονική εμπειρία
που διαθέτει ο ανάδοχος. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι πχ οι διαδικασίες τήρησης της
δημόσιας λογιστικής, της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, των Αποθηκών, της Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας και το Στρατηγικό
Σχεδιασμό του Δήμου και κάθε θέμα που έχει σχέση με το υπό ανάθεση έργο και την
πλήρη εκμετάλλευση των αντίστοιχων πηγών και βάσεων δεδομένων.

8. Εκτενή  παρουσίαση  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  που  παρέχονται  από  το  Δήμο
αναφέροντας: 

 τα οφέλη σε επίπεδο αποτελεσματικότερης και πιο άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου
στα  αιτήματα  των  πολιτών  αλλά  και  σε  επίπεδο  εσωτερικής  λειτουργίας  και
οργάνωσης. 

 ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα χρήσης των υπηρεσιών της. 

 Προτάσεις  για  αναδιοργάνωση  της  λειτουργίας  του  Δήμου  για  την  κάλυψη  των
αναγκών προσαρμογής σε νέα μοντέλα ηλεκτρονικής λειτουργίας, αναφέροντας τις
ενέργειες για την βελτίωση της επιχειρησιακής ωριμότητας.

 Προοπτικές επέκτασης της ηλεκτρονικής υποδομής και των υπηρεσιών του Δήμου σε
συνεργασία  με  λοιπά  έργα  του  δημόσιου  τομέα  (ΟΤΑ,  ΥΠΕΣΔΑ,  κ.α.)  στην
κατεύθυνση της δημιουργίας και της εφαρμογής του μοντέλου «Ψηφιακή Πόλη».

Τα Παραδοτέα της υπηρεσίας αφορούν στα: 

 Υλικό προετοιμασίας (π.χ. πλάνο ενεργειών, κλπ)

 Υλικό εκπαίδευσης (π.χ. παρουσιάσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις χρηστών και διοίκησης,
τεκμηριωμένες απόψεις κλπ)

 Μεταπτώσεις δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου

 Έλεγχος υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Ετήσια
Προγράμματα Δράσης και στοχοθεσία) 

 Ενδιάμεσες και Τελικές εκθέσεις απολογισμού

Άρθρο 9ο
Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 10ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Άρθρο 11ο

Εγγυήσεις - 
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 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το
5% επί του προϋπολογισμού των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 12ο

Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσματος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για  τις  ανάγκες  της  τεχνικής αξιολόγησης,  η Επιτροπή Αξιολόγησης  θα ακολουθήσει  την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Θα  ελέγξει  το  περιεχόμενο  των  τεχνικών  προσφορών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  εάν
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν
προσφορές  που  χαρακτηρίζει  απορριπτέες,  αναλύοντας,  για  κάθε  μία  από  αυτές,  τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής
Βαρύτητας

Α. Μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα

Α.1
Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας. Εμπειρία
στο  υπάρχον  πληροφοριακό  σύστημα  του  Δήμου
και σαφής περιγραφή της υπηρεσίας 

50%

Α.2 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας και παραδοτέα 20%

Β. Ομάδα εκτέλεσης υπηρεσιών

Β.1 Στελέχωση  της  ομάδας  εκτέλεσης  υπηρεσιών.
Εμπειρία σε ανάλογες υπηρεσίες

30%

Σύνολο 100%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

Τί = 0,50 * ΤΑ1 + 0,20 * ΤΑ2 + 0,30 * ΤΒ1

όπου: 

Τί =   Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΤΑ1  = Βαθμολογία κριτηρίου Α1 

ΤΑ2 = Βαθμολογία κριτηρίου Α2

ΤΒ1 = Βαθμολογία κριτηρίου Β1

Σε κάθε ένα κριτήριο έχει δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα
των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. 

Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι  100 για τις  περιπτώσεις  που καλύπτονται  ακριβώς οι
τεχνικές  προδιαγραφές.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  στις  περιπτώσεις  που
υπερκαλύπτονται  ή  μειώνεται  μέχρι  τους  80  βαθμούς  στις  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται
πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις
και η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή.
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Για  το  κριτήριο  Α.1  απαιτείται  τουλάχιστον,  έγγραφο  της  Κατασκευάστριας  Εταιρείας
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται η γνώση της Εταιρείας
που καταθέτει  την προσφορά, στην ορθή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τηρούμενων
μηχανογραφικών  εφαρμογών  του  Δήμου.  Η  μη  προσκόμιση  του  εν  λόγω  δικαιολογητικού,
αποτελεί  λόγω  αποκλεισμού  του  συμμετέχοντα.  Ιδιαίτερα  θα  συνεκτιμηθεί  και  ο  σαφής
προσδιορισμός του τρόπου προσέγγισης και υλοποίησης της υπηρεσίας.

Για το κριτήριο Α.2. θα ληφθεί υπόψη η σαφήνεια του κατατεθέντος χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της υπηρεσίας και η αναλυτική περιγραφή του εκάστοτε παραδοτέου.

Για το κριτήριο Β.1. απαιτείται κατ’ ελάχιστο η στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης υπηρεσιών
από 2 τουλάχιστον μηχανογράφους με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων,
καθώς επίσης και τουλάχιστον ενός Οικονομολόγου – Λογιστή με άδεια Α Τάξεως, για την παροχή
κατάλληλης  συμβουλευτικής  υποστήριξης,  στην  ορθή  παραμετροποίηση  των  οικονομικών
εφαρμογών  του  Δήμου  και  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία,  τόσο  στην  ορθή  λειτουργία  των
τηρούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, αλλά και  στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών  στη  διεπιστημονική  ομάδα  εκτέλεσης  υπηρεσιών  του  Δήμου,  όσον  αφορά  στο
στρατηγικό σχεδιασμό (Επιχειρησιακά Σχέδια Ο.Τ.Α.). Η εμπειρία πιστοποιείται από τη συμμετοχή
του σε έργα υλοποίησης Στρατηγικών Σχεδιασμών των Ο.Τ.Α. 

Κάθε  μέλος  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  θα  βαθμολογήσει  με  ένα  ακέραιο  βαθμό  στην
κλίμακα 0 έως 120 κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια για κάθε ένα
κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο
οποίος  θα  πολλαπλασιασθεί  επί  τον  συντελεστή  βαρύτητας  του  κριτηρίου  για  να  προκύψει  ο
βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί τη
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤ) του κάθε προσφέροντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης
της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα
γνωστοποιηθεί,  με  σχετική  ανακοίνωση  που  θα  σταλεί  με  φαξ  ή  με  το  ταχυδρομείο  στους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά.

Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή
Αξιολόγησης, ενώπιον των παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις  ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόμενη διαδικασία:

3. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για
κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

4. Θα  προχωρήσει  στη  συγκριτική  κατάταξη  των  οικονομικών  προσφορών,  λαμβάνοντας
υπόψη το συνολικό κόστος (ΒΚ) κάθε προσφοράς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά  τον  υπολογισμό  του  συνολικού  κόστους  κάθε  οικονομικής  προσφοράς  κατά  τα
προηγούμενα, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά
του τελικού βαθμού, ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

 Λi = 85 * (Τί / Τί max) + 15 * (Κίmin/ Κί)

όπου:

Λί  = o τελικός βαθμός της προσφοράς

Κί  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς ί
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Κίmin  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

Τί  = ο βαθμός τεχνικής προσφοράς της προσφοράς ί

Τίmax  = ο βαθμός της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος
ανακηρύσσεται  ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β).

Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή
οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική Βαθμολογία
(ΒΤ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την ολοκλήρωση της  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει  το  πρακτικό

αξιολόγησης  και  το  διαβιβάζει  στο  Δήμαρχο  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος.  Στον
ανάδοχο  αποστέλλεται  η  απόφαση  κατακύρωσης  εγγράφως.  Από  την  ανακοίνωση  του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται  ότι  έχει  συναφθεί το δε
έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 13ο

Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. 

Άρθρο 14ο

Περιεχόμενο της σύμβασης

Η σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και
περιλαμβάνονται: 

• Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη 

• Τα προς προμήθεια είδη και η ποσότητά τους 

• Η τιμή 

• Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

• Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 

• Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις 

• Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

• Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής 

• Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της εργασίας 

• Ο τρόπος παραλαβής των εργασιών Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Περάματος από τον
Δήμαρχο Περάματος. 

Άρθρο 15ο
Λύση – καταγγελία της Σύμβασης, Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  σε  οποιαδήποτε  από  τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει  εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής 

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής  εκτελέσεως  σε  βάρος  του,  στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας  επέρχονται  από  την περιέλευση στον Ανάδοχο  της  εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό,
να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
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καταγγελίας  επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η
Αναθέτουσα  Αρχή  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  Ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την  παράβαση
θεραπευθείσα.

Με  την  μετά  από  καταγγελία  της  Αναθέτουσας  Αρχής  λύση  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Να  απόσχει  από  την  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής  υπηρεσιών  ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται
για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως  υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα  (μαγνητικά  ή  μη)  και  να  μεριμνήσει  όπως  οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι
και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους της υπηρεσίας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
την  Σύμβαση  προς  τον  Ανάδοχο  μέχρις  εκκαθαρίσεως  των  μεταξύ  τους  υποχρεώσεων  και  οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που
δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει  πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην
αξία του τμήματος της υπηρεσίας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 16ο

Υποχρεώσεις Προμηθευτή

- Χρόνος και τόπος παράδοσης 

•  Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  με  δικά  του  έξοδα  την  αποστολή  στον  τόπο  εργασίας  ειδικού
προσωπικού για την διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει σχετικά με τις εργασίες που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

• Οι εργασίες θα γίνονται από την ημερομηνία που θα αναγραφεί στην σύμβαση που θα υπογραφεί
με τον ανάδοχο έως του τέλους του οικονομικού έτους 2017. 

Άρθρο 17ο

Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις

• Τον ανάδοχο βαρύνουν οι  ανάλογοι φόροι τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
τέλεσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα νόμιμα. 

• Τον Δήμο Περάματος τον βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A.

Άρθρο 18ο

Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με το
άρθρο 46 του Ν.3801/2009 και την αριθμ 27754/εγκ.11/2010 εγκύκλιο, που αφορά την πληρωμή
δαπανών δημόσιας διακήρυξης από τον ανάδοχο. 

Άρθρο 19ο

Διαδικασία Παραλαβής-Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου

Όλες  οι  εργασίες  θα  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  του  Δήμου  αφού  πρώτα
ενημερώνεται από τον ανάδοχο για τον τόπο και τον χρόνο που θα εκτελεσθούν. Η διάρκεια της
εργασίας αφορά το έτος 2017. 

Άρθρο 20ο

Τρόπος πληρωμής
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται  σε σαράντα
πέντε χιλιάδες  ευρώ (45.000,00 € )  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%, για το  διάστημα
ισχύος της εντολής, ήτοι μέχρι 31/12/2017. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση
των εργασιών, την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τον έλεγχο από το ελεγκτικό
συνέδριο. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. 

Άρθρο 21ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης εργασίας, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΠΕΡΑΜΑ ΜΑΪΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 19/05/2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Σωτήρης Λαμπρινάκος

ΔΕ Πληροφορικής

Χρ. Δημήτρης Καρανικολάου

ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού

8. ΜΕΡΟΣ Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

9.

1.2 Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
του παραρτήματος  Ι  και  σε  περιπτώσεις  ενώσεων ή συνεταιρισμών αναγράφονται  χωριστά σε
γραμμές οι εργασίες και η ανάλογη προσφορά τις κάθε εταιρείας.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πίνακας 1. Βασικές Δαπάνες

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

1 Βασικές Δαπάνες (Πίνακας 1)

ΣΥΝΟΛΟ

Το  συνολικό  κόστος  της  υπηρεσίας  είναι  σαράντα  πέντε  χιλιάδες  ευρώ
(45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της .................

Παραιτούμαστε  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από  την  ένσταση  του  ευεργετήματος   της
διαιρέσεως  και  διζήσεως  από  το  δικαίωμα  προβολής  εναντίον  σας  όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας
που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα
μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο  1,  σας δηλώνουμε ότι   αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή,  την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που
μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται  καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να
επιστραφεί  σ’  εμάς  η  παρούσα  εγγυητική  επιστολή,  μαζί  με  έγγραφη  δήλωση  σας  ότι  μας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας  μας  που  έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που
έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  Τ.Ε.Υ.Δ.

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: [……]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]

- Τηλέφωνο: [……]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του
σχετικού CPV): [……]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν
υπάρχει): [……]

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;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται,  προσδιορίστε σε  ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και  τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία
αναφοράς  των  εγγράφων):[……][……]
[……][……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον
επίσημο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που λείπουν στο μέρος
IV  ,  ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό
απαιτείται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και
φόρων ή  να  παράσχει  πληροφορίες  που
θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvii 

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 καταδίκεςviii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση εις  βάρος  του οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi 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):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

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):
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[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής  απόφασης,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]
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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  ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii

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): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει
του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων
σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμαxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
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που λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με  άλλους  οικονομικούς
φορείς  με  σκοπό  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον  αναθέτοντα  φορέα  ή  έχει  με  άλλο
τρόπο  αναμειχθεί  στην  προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα
την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των

[] Ναι [] Όχι
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κριτηρίων επιλογής,

β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες
που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής
της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα
που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; 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): [……][……][……]

54





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια

Απάντηση:

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,

1β) Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής xxxiv:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα

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

[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος
εργασιών  του  οικονομικού  φορέα
στον  επιχειρηματικό  τομέα  που
καλύπτεται  από  τη  σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή
στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης  για  τον  αριθμό  οικονομικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,
2β) Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  στον  τομέα
και  για  τον  αριθμό  ετών  που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:  [……][…]
νόμισμα

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:  [……][…]
νόμισμα

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:  [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα

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

[……][……][……]

3)  Σε  περίπτωση  που  οι  πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές  του  ο  οικονομικός

[…................................…]
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φορέας:

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των  απαιτούμενων  αναλογιών  έχουν  ως
εξής:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία  μεταξύ  x και  yxxxvii

-και η αντίστοιχη αξία)

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

[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:

Εάν οι  εν λόγω πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να  έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

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

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α)  Μόνο  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
έργων:

Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει
εκτελέσει  τα  ακόλουθα  έργα  του
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[…]

Έργα: [……]

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

 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:

Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αναφοράςxxxix,  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
ιδιωτικούςxl:

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

[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίε

ς
παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις  ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  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  της
υπηρεσίας:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό  και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και  ανίχνευσης  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που  θα  παρασχεθούν  ή,  κατ’
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εξαίρεση,  για  προϊόντα  ή  υπηρεσίες
που  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης  και  έρευνας που  αυτός
διαθέτει  καθώς  και  τα  μέτρα  που
λαμβάνει  για  τον  έλεγχο  της
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών  προσόντων
διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται  στη  σχετική  πρόσκληση  ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το  μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του οικονομικού φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  έχει  στη
διάθεσή του τα ακόλουθα  μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και  τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

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

[....……]

11)  Για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών :

Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά
γνησιότητας·

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

12)  Για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών:

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί  από
επίσημα  ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε  πρότυπα,  και  τα  οποία  ορίζονται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
αναφέρετε  ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας
και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες;

Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε ποια  άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε ποια  άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα  συστήματα  ή  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον  διάλογο.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  οι  οποίες  μπορούν  να  συνοδεύονται  από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα  αντικειμενικά  και  χωρίς
διακρίσεις  κριτήρια  ή  κανόνες  που
πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός  φορέας  διαθέτει  τα
απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν  ορισμένα  από  τα  εν  λόγω
πιστοποιητικά  ή  λοιπές  μορφές
αποδεικτικών  στοιχείων  διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.

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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i Σε  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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

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

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

vii  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.”

viii 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. 

ix 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).

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

xi 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).

xii 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.

xiii 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.

xiv 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”.

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

xvi 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 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx 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) 

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





xxiiΣτην 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). 

xxiii 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 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii 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.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 





xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

xli 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.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται 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. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii 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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