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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (ΟΤΑ Β΄ βαθμού)  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 

1.1 Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση : http://www.pkm.gov.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54627 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

http://www.pkm.gov.gr/ και E.Paralikas@pkm.gov.gr 

 

1.2 Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 

117 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους 

όρους της παρούσας. 

 

1.3 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι 721, Κωδ. 02.21.01.721.0899.α.01 

002486-7. 

 

1.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της ενότητας εργασίας, είναι µία μελέτη ωριμότητας  του οργανισμού έναντι 

του κανονισμού GDPR, η οποία θα: 

• αξιολογεί όλους τους τομείς δραστηριότητας του οργανισμού και όλα τα τμήματα και τις 

διευθύνσεις ως προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR 

• εντοπίζει όλες τις περιοχές, όπου δεν παρατηρείται πλήρης ετοιμότητα και απαιτούνται 

ενέργειες συμμόρφωσης 

καθώς και η παροχή υπηρεσιών του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθόλη τη 

διάρκεια της σύμβασης 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

ασφάλειας  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 60.000,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της και μέχρι τις 

31/12/2019. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-  τιμής 
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1.5 Θεσμικό Πλαίσιο 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ’εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών 

στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.” 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές» 

  του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου  

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

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

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-5-2016) "Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 52 » 

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

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

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

 της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698) » 

 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-

2010) »,  

 του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) 
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 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις"   

 της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017) »,  

 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 

 της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

“Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, 

στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών 

Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών 

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

 Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

“Περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 1266/Β΄/10-4-2018) 

 της αριθμ. 1438/26-6-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί 

συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της Γενικής Δ/νσης 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας, της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και των 

Αυτοτελών Δ/νσεων, Γραφείων και Τμημάτων της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 63987ΛΛ-6Ο4) 

 της αριθμ. 724/9-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών 

προμηθειών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ) 

 Την αριθμ. 294/15-11-2017 (ΑΔΑ: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018» 

 Την αριθμ. πρωτ 294308(8092)/4-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΑΑΒ7ΛΛ-1ΜΨ) (ΑΔΑΜ: 

18REQ003369807) A/A 2851 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 

45.000,00 € στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 2018 και 29.400,00€ στον 

προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 2019, κατόπιν του αριθμ. πρωτ 291510 

(1138)/13-6-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003257516) πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ (Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 

 Το αρίθμ. 323924 (1257)/5-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΠΚΜ 

 την με αριθμ 1637/10-7-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΛΙ7ΛΛ-Ζ2Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση των όρων της παρούσας 

και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού 

 





Σελίδα 6 από 75 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 25/7/2018 και 

ώρα 14:30 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω courier ή ταχυδρομείου, αλλά πρέπει να 

έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.  

Ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών 

ορίζεται η 26/7/2018, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 10:00 π.µ. 

1.7 Δημοσιότητα  

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 

Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με 

το Ν.3861/2010, όπως ισχύει. 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά 

των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) αναρτάται και στον 

δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : www.pkm.gov.gr. 

Η παρούσα διακήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον 

Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 379 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 4 του ΠΔ 118/07 

(όπως ισχύει σήμερα).   

1.8.Αρχές Εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του 

προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ολη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά τα στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν  

γ) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.    

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α)   Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

β)   Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό) 

δ)  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή 

2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα Σύμβασης  





Σελίδα 7 από 75 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.7). 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 

εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα και δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες  δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 

δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 

παράταση των προθεσμιών.  

 

2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

Δημόσια έγγραφα 

Γίνονται αποδεκτά: 

-πρωτότυπα έγγραφα ή  

-επικυρωμένα αντίγραφα ή 

-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 

(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 

υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων. 

Ιδιωτικά έγγραφα 

 Γίνονται αποδεκτά: 

-πρωτότυπα 

-επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο 

-ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. 

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: 
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Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν 

την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα 

αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε 

επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.   

2.1.5 Εγγυήσεις (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό όπως προβλέπεται από 

το άρθρο 72 Ν.4412/2016. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης  





Σελίδα 9 από 75 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμός), 

προσφέρων οικονομικός φορέας, 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 ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους :  

2.2.2.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου2003, 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 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. '315), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ.  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των παρ.1 

και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

2.2.2.2.(α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων και 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 όταν 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. 
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2.2.2.2.(β). Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω παραγράφους, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή/και 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/και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) 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. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
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των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.4.2 της 

παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 

2.2.4 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά 

• Εκτενή  εμπειρία σε ζητήματα  προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σε 

έργα συμμόρφωσης µε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠ∆). 

• Διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία των νομικών και τεχνικών θεμάτων των 

προσωπικών δεδομένων και σχετική προϋπηρεσία περιλαμβανομένης τυχόν έργων 

αξιολόγησης έναντι του κανονισμού GDPR.  
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Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται µε την ανάληψη από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός της 

τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017-2018) δέκα (10) τουλάχιστον έργων αξιολόγησης 

συμμόρφωσης µε το GDPR, για λογαριασμό φορέα ή οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού  

τομέα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το 

Δημόσιο και τρία τουλάχιστον να είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας ίσης ή 

μεγαλύτερης των 60.000€ (πλέον Φ.Π.Α.)
1
. Τα έργα μπορεί να είναι είτε ολοκληρωμένα 

είτε σε εξέλιξη
2
. 

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης δύναται να είναι τιμολόγια, συμβάσεις έργου με βεβαία 

ημερομηνία, βεβαιώσεις καλής  εκτέλεσης ή Υπεύθυνες  Δηλώσεις και γίνονται δεκτά µε την 

προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου. 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί ποινή αποκλεισμού, µέσω Καταλόγου Έργων που θα 

περιλαμβάνει αποκλειστικά και µόνο έργα αξιολόγησης συμμόρφωσης µε το GDPR και όχι 

το  σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. 

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής της παραγράφου 2.2.3, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

                                                 
1
 Ως έργα συνολικού προϋπολογισμού αξίας ίσης ή ανώτερης των 60.000 ευρώ, μπορούν να είναι 

όσοι συνδυασμοί έργων πληρούν το ως άνω κριτήριο, π.χ. ένα έργο ίσης ή ανώτερης αξίας των 

60.000 ευρώ, δύο έργα αξίας 30.000 ευρώ έκαστο, τρία έργα αξίας το ένα 40.000 ευρώ  και τα άλλα 

δύο 10.000 ευρώ έκαστο κ.ο.κ. 
2
 Ως έργα που είναι σε «εξέλιξη» είναι έργα τα οποία μπορούν να αποδειχθούν με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο ότι υπάρχει δέσμευση του οικονομικού φορέα με αναθέτοντα δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, π.χ. παραλαβή παραδοτέου εντός τρέχουσας σύμβασης, υπογεγραμμένη σύμβαση, απόφαση 

ανάθεσης οριστικού αναδόχου κ.ο.κ. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα 

με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από 

αυτόν δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες σε ό,τι αφορά όλους τους υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 

Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση 

προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, 

εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιριών (ΙΚΕ) 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.  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό 

που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον 

υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης της ενότητας  3.2., από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 

2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2.(α) και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (με απώτατο χρόνο έκδοσης 

τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης της ενότητας  3.2.) και 

επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
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πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 (α και β) και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 και την παράγραφο 2.2.2.6 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

δ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 β της παρούσας,(ΤΕΥΔ,ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γ “Δήλωση 

σχετικά με το αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα”), οι οικονομικοί 

φορείς οφείλουν - αντί του πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η έκδοση του οποίου δεν είναι προς 

το παρόν δυνατή λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής 

λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (σύμφωνα με το υπ΄αριθ. ΕΞ.12161-2018/10001/12-01-

2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας) - να προσκομίζουν υποχρεωτικά 

ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη 

επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή της αίτησης 

συμμετοχής. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
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ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο Επιμελητήριο/ ΓΕΜΗ. 

Β.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

B.4. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, προσκομίζει τις σχετικές 

δηλώσεις συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει 

συμπεριλάβει στην προσφορά του 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. 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. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν προς απόδειξη της παροχής συναφών υπηρεσιών επί ποινή 

αποκλεισμού Κατάλογο Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και µόνο έργα 

αξιολόγησης συμμόρφωσης µε το GDPR και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων: 

 

Α/Α 

Κριτηρίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Συντ. Βαρύτητας  

1  Τεχνικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Λειτουργικότητα, πληρότητα  

πρότασης  

30%  

2.  Μεθοδολογία υλοποίησης, Οργάνωση πακέτων εργασίας 

και παραδοτέων, διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών  

20%  

3  Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης, σύνθεση ομάδας 

έργου,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις.  

30%  

4.  Χαρακτηριστικά ΥΠΔ ,  

Εμπειρία  

και εξειδίκευση  

20%  

ΣΥΝΟΛΟ   100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

: 

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii)  

όπου : 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και 

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών 

Προσφορών. 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 70% και της 

Οικονομικής Προσφοράς σε 30%. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική.  

 

Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 

(Τ.Β.Ο.Π.), ως  εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100 

όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι 

του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε 

Ευρώ µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και 

πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

                         ΤΒΣΠ = (0,30 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,70 Χ Τ.Β.Τ.Π.) 

Τ.Β.Ο.Π.=(Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) 

x100 
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Τ.Β.Τ.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική 

Προσφορά ) x100 

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς  (Τ.Β.Σ.Π.).   

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι 

δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. Αν υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια 

Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν 

κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες 

που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2.4.2 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 1.6) 

α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 

54627 Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών  

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 

54627 Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα 

κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ. 

(Πρωτόκολλο) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου 
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και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, 

καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 

e-mail)] 

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του 

επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις 

προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής 

Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από 

πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

Αριθμός Διακήρυξης :  ………………. 

Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

(Ταχ. Δ/νση :  26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   …../…../2018 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 

περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου και θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα 

που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή 

από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του 

οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 

ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
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σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα 

θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και το άλλο «Αντίγραφο» και θα περιέχει τα εξής: 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία 

πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 

365 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να 

παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες και β) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια 

συμμετοχής   

β)Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.4.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και 

να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 

στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 

έως ΙV  

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο 

από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σε ό,τι αφορά την 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

γ) Κατάλογο Έργων με συνοδευτικά στοιχεία τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει 

αποκλειστικά και µόνο έργα αξιολόγησης συμμόρφωσης µε το GDPR, όπως αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.4 και Παράρτημα Ι της διακήρυξης  και όχι το  σύνολο των έργων της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων.  

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης δύναται να είναι τιμολόγια, συμβάσεις έργου με βεβαία 

ημερομηνία, βεβαιώσεις καλής  εκτέλεσης ή Υπεύθυνες  Δηλώσεις και γίνονται δεκτά µε την 

προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου. 
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δ)Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου ως  ακολούθως: 

 

  

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της 

εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 

καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες 

Εταιρίες (Ε.Ε.): 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 

καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 

σχετική     εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.3.2 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα 

φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. H τεχνική προσφορά θα πρέπει 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

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

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι 

συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 
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Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε 

ΕΥΡΩ (€) για τα παρεχόμενα είδη. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

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

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν συμπίπτουν 

οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης του 

Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα, 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 

δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) 

παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον 

Πρόεδρό της, ο οποίος προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι 

παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αρχικώς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και κρατούνται, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών.  

Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των προσφορών  σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 
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τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, στο χώρο και 

χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους 

υποψηφίους των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι Τεχνικές Προσφορές 

αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο  οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 

με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 

την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 
Το Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και των 

Οικονομικών Προσφορών επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 

παραγράφου 2.2.3. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, και αφού αυτός υποβάλει τυχόν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 2.2.4.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια 

διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 

4412/2016, εν προκειμένω απαιτείται η καταβολή παραβόλου ποσού 299,12€. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

4.1.1.Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν εισήγησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή 

άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  σύμφωνα με 

το άρθρο 216 του ν. 4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6 Υπεργολαβία 

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. 

4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.4.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
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σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

 

α) ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 

κατωτέρω πίνακα : 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Π.1.1: Πλάνο υλοποίησης έργου 

Π.2.1: Χαρτογραφήσεις που θα 

καλύπτουν την απαίτηση του 

GDPR για το αρχείο 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

δεδομένων     

Π.2.2:  Αρχείο δραστηριοτήτων 

Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π.3.1:  Αναφορά Αποκλίσεων 

Συμμόρφωσης (gap analysis) και 

προτεινόμενες ενέργειες 

συμμόρφωσης" 

55% 

10 εβδομάδες 

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 
Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού 

του επίπεδου συμμόρφωσης της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σχετικά με τις 

προδιαγραφές του κανονισμού 

General Data Protection 

Regulation(GDPR) και ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για 

χρονικό διάστημα έως 31/12/2019 

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 

Πεπραγμένων του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 

(Η τελική έκθεση πεπραγμένων θα 

είναι διάρκειας ίσης με το 

υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 

μέχρι και τις 31/12/2019)   

45% 

Από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης και 

μέχρι τις 

31/12/2019 

 

 

5.1.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
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παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο 

βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή των ειδών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου (άρθρο 107, περ. 37 του ν. 4497/2017). 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από επιτροπή παρακολούθησης του έργου που συγκροτείται, η οποία και θα εισηγείται στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την/τις αρμόδια/ες επιτροπή/ές παραλαβής. Η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 

των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.3. Εν προκειμένω σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί η τριμελής Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου παρακολουθεί και παραλαμβάνει τμηματικά το 

έργο ή ολικά μετά την ολοκλήρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα, το εγκριθέν 

χρονοδιάγραμμα και τις τυχόν τροποποιήσεις του για την ορθή εφαρμογή των δράσεων του 

αναδόχου .  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 

κατάθεση εκθέσεων που θα κριθούν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου και να 

καθορίσει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ελέγχου την εκτέλεσής του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις 

υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για αναπροσαρμογή, διόρθωση 

και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του 

έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας 
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Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία 

παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το 

σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο 

Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά 

άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, 

εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του 

έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις 

έγγραφες τεκμηριωμένες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής ποινικών ρητρών.  

Επίσης, σε περίπτωση που συνταχθεί πρακτικό παρακολούθησης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με το οποίο διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση 

του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς 

τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η 

Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής των προαναφερθεισών ρητρών, μπορεί 

να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με 

ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ακόμη, η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που 

προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 

Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 

καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

6.1.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την 

ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήμης 

και τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες 

σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα 

απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο 

μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις. 

 

6.2. Διάρκεια της σύμβασης  

6.2.1 Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 

31/12/2019.  

Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες  ως 

εξής:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Π.1.1: Πλάνο υλοποίησης έργου 2 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Π.2.1: Χαρτογραφήσεις που θα καλύπτουν την 6 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης 
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απαίτηση του GDPR για το αρχείο 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων     

Π.2.2:  Αρχείο δραστηριοτήτων Επεξεργασίας 

Π.3.1:  Αναφορά Αποκλίσεων Συμμόρφωσης 

(gap analysis) και προτεινόμενες ενέργειες 

συμμόρφωσης" 

10 εβδομάδες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 

(Η τελική έκθεση πεπραγμένων θα είναι 

διάρκειας ίσης με το υπολειπόμενο χρονικό 

διάστημα μέχρι και τις 31/12/2019)   

Από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι τις 

31/12/2019 

 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της 

παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 
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εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

/και παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 

της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 
 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Μήττας Χρήστος 

2. Αβραµίδης Ευστάθιος  

3. Θωµαΐδης Παύλος  

4. Καρατζιούλα Νίκη  

5. Μπάτος Σωτήριος 

6. Τζηρίτης ∆ηµήτριος 

7. Ανδρίτσος Ιωάννης 

8. Μπαζδάνης Αθανάσιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

 
 

Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data 

Protection Regulation(GDPR) και ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για χρονικό διάστημα εως 31/12/2019. 

 

CPV: 79417000-0 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. . Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συµµόρφωσης 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σχετικά µε τις προδιαγραφές του κανονισμού 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

Αντικείμενο  της  ενότητας  εργασίας  είναι  µία  μελέτη  ωριμότητας  του  οργανισμού 

έναντι του κανονισμού GDPR, η οποία θα: 

 

• αξιολογεί όλους τους τομείς δραστηριότητας του οργανισμού και όλα τα τμήματα και τις 

διευθύνσεις ως προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR 

• εντοπίζει όλες τις περιοχές, όπου δεν παρατηρείται πλήρης ετοιμότητα και απαιτούνται 

ενέργειες συµµόρφωσης 

 

Αναλυτικά το έργο θα περιλαµβάνει : 

• Ανάλυση της  τρέχουσας κατάστασης ως  προς  την  προστασία  των προσωπικών  

δεδοµένων που περιλαµβάνει:  

• την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και 

διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, 

και κάθε στοιχείου που  επηρεάζει  την  προστασία  προσωπικών  

δεδομένων  σε  όλες  τις  δραστηριότητες,  τα τμήματα, τα παραρτήματα και 

τις διευθύνσεις του οργανισμού.  

• Παράλληλα θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη  κατάσταση  ως  προς  την  

ασφάλεια  των  πληροφοριών  και  την  επιχειρησιακή συνέχεια που 

αποτελούν συστατικά της προστασίας των δεδομένων. 

• Δημιουργία λεπτομερών χαρτογραφήσεων Ροής Δεδομένων ανά   τμήμα   ή   

ανά   κατηγορία   προσωπικών δεδομένων,  όπου  θα  απεικονίζονται  όλες  

οι  πληροφορίες  σχετικά  µε  τη  διαχείριση  των προσωπικών  δεδομένων  

στον  οργανισμό.  Αυτές  θα  καλύπτουν  την  απαίτηση του GDPR για το 

αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις 

επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η 

τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και να 

εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 

• Εύρεση  κενών  ως  προς  την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  του  
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κανονισμού  (Gap Analysis), κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή και 

κρισιμότητα. 

• Για  κάθε  κενό που εντοπίζεται, καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών 

αντιμετώπισης  και δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιηµένου και 

ολοκληρωμένου πλάνου συμμόρφωσης (compliance plan and roadmap). 

 

Η ανωτέρω αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 

• Αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου  των 

συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε 

συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ. 

• Αξιολόγηση δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 

• Αξιολόγηση ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας 

• Αξιολόγηση επαρκούς οργανωτικής δοµής 

• Αξιολόγηση συμβάσεων µε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του 

οργανισμού 

• Αξιολόγηση  κουλτούρας  και  ευαισθητοποίησης  στα  θέματα  προστασίας  προσωπικών 

δεδομένων 

• Αξιολόγηση  πληροφορικών  συστημάτων  και  πολιτικών  που  επιβάλλονται  από  την 

πληροφορική 

• Αξιολόγηση µμηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης της συµµόρφωσης 

• Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. 

 

Με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του έργου ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να: 

• Συμπεριλάβει  ανάλυση  της  τρέχουσας  κατάστασης  των  πληροφοριακών  συστημάτων 

και δικτυακών υποδομών , των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι 

οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την 

προστασία των δεδομένων 

• Διεξάγει  συνεντεύξεις  µε  τα  αρμόδια  στελέχη    από  κάθε  τμήμα  του  Οργανισμού 

καλύπτοντας κάθε δραστηριότητα ανά περιφερειακή ενότητα και Οργανική μονάδα. 

• Διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, βάσει της 

κατευθυντήριας οδηγίας του WP 29 και άλλων σχετικών διεθνών κατευθυντήριων 

γραμμών, οι οποίες αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται µε θέματα ασφάλειας των 

πληροφοριών και τα νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων και δίνουν προτεραιότητα 

στα ευρήματα, ανάλογα µε το επίπεδο κινδύνου. 

• Δημιουργήσει λεπτομερές   πλάνο   ενεργειών   αντιμετώπισης   και   διαχείρισης   των 

ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής των αρμόδιων επιχειρησιακών µμονάδων να είναι σε 

θέση να εφαρμόσουν τις απαραίτητές ενέργειες 

• Παρέχει   λεπτομερή χαρτογράφηση ροών δεδομένων (αρχείο επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων – record of processing activities)  ανά  επιχειρησιακή  µμονάδα,  τμήμα  ή  ανά 

κατηγορία προσωπικών δεδομένων µε σκοπό την πλήρη συμβατότητα µε τις απαιτήσεις 

του κανονισμού GDPR σχετικά µε τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

• Να λάβει γνώση και πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλες  τις  εμπλεκόμενες εφαρμογές 

λογισμικού  σε  όλα  τα αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, ηχητικά, κα) καθώς και να 
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προτείνει µε σαφήνεια τις απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του νέου 

κανονισμού. Η αξιολόγηση θα   περιλαμβάνει   την   αξιολόγηση   του   συνόλου   των   

συλλεγόμενων   προσωπικών δεδομένων,   της   νομικής   βάσης   πάνω   στην   οποία   

στηρίζεται   η   συλλογή,   της παρεχόμενης   συναίνεσης   από   τον   εκάστοτε   

συμβαλλόμενο,   των   παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ.  

• Ο ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά µε τις αναγκαίες   δράσεις   

αντιμετώπισης   (συµπεριλαµβανοµένων   και   των   προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) 

για κάθε κενό ή έλλειψη που προκύπτει 

• Πραγματοποιήσει  αξιολόγηση  όλων  των  συμβάσεων  µε  τρίτους  να εντοπίσει κενά και 

να προτείνει ενέργειες µε σκοπό την προσαρμογή τους στον νέο κανονισμό. 

• Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται µε την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για 

δράσεις συµµόρφωσης µε τον νέο κανονισμό. 

• Παρέχει ένα λεπτομερές, προτεραιοποιηµένο και ολοκληρωμένο πλάνο συµµόρφωσης. 

 

 

1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Τα Παραδοτέα του έργου ανά ενότητα εργασιών αναλύονται στη συνέχεια : 

 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  στα  πλαίσια  της  Πρότασης  τους,  να  εξειδικεύσουν  

το προτεινόμενο  από αυτούς χρονοδιάγραμμα. 

 

Φάση 1 : Μελέτη Εφαρμογής (2 Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης) 

• παρουσίαση στη διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού 

• υποβολή προτάσεων οργάνωσης της ομάδας έργου 

• επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών 

• Παραδοτέα 

� Π.1.1: Πλάνο υλοποίησης έργου Περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος 

προσέγγισης και εκτέλεσης του Έργου, συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης της Ομάδας 

Έργου, των επιμέρους καθηκόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, των 

παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος) 

 

 

Φάση 2 - Συγκέντρωση δεδομένων & Υλοποίηση Διαγραμμάτων Ροών Δεδομένων  

(1 Μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης 1) 

 

Κατά τη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις – συνεντεύξεις µε όλα τα τμήματα 

του οργανισμού κατά τη διάρκεια των οποίων θα συλλέγονται πληροφορίες µε τη βοήθεια 

ερωτηματολογίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή και χαρτογράφηση των 

δεδομένων και εν συνεχεία η ανάλυση αποκλίσεων από τις διατάξεις του ΓΚΠ∆. Για το  

σκοπό αυτό εκτός των στοιχείων που θα συλλεγούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θα 

πραγματοποιηθεί και έλεγχος συμβάσεων, διαδικασιών, εντύπων συναίνεσης, πολιτικής 

απορρήτου και λοιπών πολιτικών του οργανισμού. 
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Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

• Ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας του Οργανισμού 

• Ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας για όλες τις κρίσιμες 

περιοχές επεξεργασίας. 

• Ανάπτυξη  διαγραµµάτων  ροής  δεδομένων  που  θα  αποτυπώνουν  τις  φάσεις  του 

κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, µμεταφορά µέχρι και 

την καταστροφή τους. 

• Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων, µέσω της διενέργειας συνεντεύξεων µε στελέχη όλων των 

τμημάτων και των διευθύνσεων . 

• Εντοπισμός των κρίσιμων αποκλίσεων έναντι των απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR 

 

Τα αποτελέσματα αυτού του σταδίου θα βασίζονται σε πληροφορίες που συλλέγονται 

µέσω της επεξεργασίας υλικού που παρέχεται από τον οργανισμό (εσωτερικές διαδικασίες, 

κώδικες δεοντολογίας, υπάρχοντα αποθέματα δραστηριοτήτων επεξεργασίας) και σε 

μεγάλο βαθμό µέσω συνεντεύξεων µε βασικά πρόσωπα των οργανωτικών µμονάδων. Οι 

αποκτηθείσες πληροφορίες θα αναλυθούν από συμβούλους ειδικευμένους στη διαχείριση 

δεδομένων. 

 

 

• Παραδοτέα : 

 

� Π.2.1:    Χαρτογραφήσεις  που  θα  καλύπτουν  την  απαίτηση  του  GDPR  για  το αρχείο  

δραστηριοτήτων  επεξεργασίας  δεδομένων  και  θα  περιέχουν  όλες  τις επιπλέον  

απαραίτητες  πληροφορίες,  ώστε  να  απεικονίζεται πλήρως  η τρέχουσα κατάσταση  ως  

προς  τη διαχείριση  προσωπικών  δεδομένων  και  να  εντοπίζονται κενά   ως   προς   τις   

απαιτήσεις   του   θεσμικού   πλαισίου   (διαγράµµατα ροής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, µε κρίσιμες πληροφορίες) 

 

� Π.2.2:  " Αρχείο ∆ραστηριοτήτων Επεξεργασίας" 

Αυτό το αρχείο είναι υποχρεωτικό από τον Κανονισμό, καθώς "Κάθε υπεύθυνος 

επεξεργασίας τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι 

υπεύθυνος" (Άρθρο 30). 

 

Συγκεκριμένα, το αρχείο αυτό θα περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

o Το  όνομα και  τα στοιχεία  επικοινωνίας  του υπεύθυνου επεξεργασίας και, όπου είναι 

εφικτό, τον από κοινού υπεύθυνο, τον εκπρόσωπο του υπευθύνου και το διευθυντή της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

o Το σκοπό κάθε διαδικασίας επεξεργασίας 

o Περιγραφή   των   κατηγοριών   των   υποκειμένων   καθώς   και   τις κατηγορίες 

προσωπικών δεδομένων τους (π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) 

o Τυχόν     ευαίσθητα     προσωπικά     δεδομένα     (γενετικά/βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα 

που αφορούν ποινικές καταδίκες) 
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o Τη νομική βάση κάθε διαδικασίας επεξεργασίας (π.χ. συμβατικό και/ή έννομο συμφέρον 

και/ή νομική υποχρέωση) 

o Τρόπους/μεθόδους/χρόνους αποθήκευσης/επεξεργασίας 

o Το ρόλο του οργανισμού σας στη διαδικασία επεξεργασίας (υπεύθυνος προσωπικών 

δεδομένων/από κοινού  υπεύθυνος/επεξεργαστής) 

o Τη   μορφή   των   στοιχείων   δεδομένων   προσωπικού   χαρακτήρα (έντυπα/ηλεκτρονικά 

έγγραφα) 

o Τις   κατηγορίες   των   αποδεκτών   των   προσωπικών   δεδομένων, συµπεριλαµβανοµένων  

τυχόν  αποδεκτών  σε  τρίτες  χώρες  ή  διεθνείς οργανισμούς. 

o Όπου  ισχύει,  διαβίβαση  προσωπικών  δεδομένων  σε  τρίτες  χώρες  ή διεθνείς 

οργανισμούς, 

o Όπου είναι δυνατόν, οι προβλεπόμενες προθεσμίες για διαγραφή των διαφόρων 

κατηγοριών δεδομένων 

o Μία   γενική   περιγραφή   των   τεχνικών   και   οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. 

 

 

Φάση 3 - Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis και Maturity Assessment ) –  

(1 Μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης 2) 

 

Η φάση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω βήματα: 

• Μελέτη  υφιστάμενης  κατάστασης  ως  προς  τη  διαχείριση  προσωπικών  δεδομένων από: 

– Άποψης διαδικασιών 

– νοµικής άποψης 

– άποψης ασφάλειας πληροφοριών 

– τεχνολογικής άποψης 

• εντοπισμός  µη  συµµορφώσεων  στις  πρακτικές  και  διαδικασίες  που  εφαρμόζονται κατά 

τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, ως προς: 

– τις απαιτήσεις του GDPR 

– του κανονιστικού πλαισίου του έργου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών δικαστικών 

αποφάσεων 

– των  οδηγιών,  κατευθύνσεων  και  αποφάσεων  του  WP29,  της  ΑΠ∆ΠΧ  και  των 

Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας ∆εδοµένων 

• Μελέτη  ως  προς  τις  υφιστάμενες  επεξεργασίες  δεδομένων  (και  της  διαβαθμίσεώς 

τους), καθώς και συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού. 

• Αναγνώριση   των   σχετικών   απαιτήσεων   του  Γενικού   Κανονισμού   ως   προς   τις 

επιμέρους περιοχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις   του   Κανονισμού   για   κάθε   επεξεργασία.    

 

• Η   µελέτη   θα   πρέπει   να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές: 

– Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων, 

– Συναίνεση, 

– Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση, 

– ∆ιατήρηση δεδοµένων/Καταστροφή, 
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– ∆ικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής και διαγραφής, 

– Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη, 

– ∆ιαβίβαση σε τρίτες χώρες, 

– Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, 

– Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών µέτρων, 

– Πόροι 

– Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων σε εποπτική αρχή ή/και στο 

υποκείµενο των δεδοµένων. 

• Καταγραφή  των  σχετικών  ευρημάτων  σε  σχέση  µε  το  βαθμό ετοιμότητας  του 

Οργανισμού και τις επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση µε τις ανωτέρω 

απαιτήσεις 

• Βελτιώσεις  των εφαρμογών συστήματος  διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας, 

Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

 

• Παραδοτέα 

 

– Π.3.1:   " Αναφορά Αποκλίσεων Συµµόρφωσης (gap analysis) και προτεινόμενες ενέργειες 

συµµόρφωσης" 

Η Αναφορά  αποκλίσεων  συµµόρφωσης  θα  αναδείξει  τη  διαφορά  µεταξύ  της 

επιθυμητής και της υφιστάμενης συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του ΓΚΠ∆. Για κάθε 

σημείο απόκλισης από τις απαιτήσεις, θα αναφέρονται επίσης οι προτεινόμενες ενέργειες 

αποκατάστασης. Η ιεράρχηση των δράσεων υλοποίησης θα αποτελέσει τη βάση για τις 

προδιαγραφές του χάρτη πορείας. 

 

Ο   Ανάδοχος θα μελετήσει/αξιολογήσει   το   σύνολο   των   στοιχείων   που παρασχέθηκαν,  

θα  καταγράψει  αναλυτικά  τα  ευρήματα  και  θα  τα  αξιολογήσει νομικά (όπως και τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες), προκειμένου: 

o να αναδειχθεί ο βαθμός συµµόρφωσης µε τις επιταγές του Κανονισμού 

o να  αναδειχθούν τα κενά και οι περιοχές όπου είναι απαραίτητη η παρέμβαση και  

βελτίωση των διαδικασιών ή/και η εισαγωγή νέων διαδικασιών (areas for improvement), 

o να  εκτιμηθεί  το μέγεθος και  το  είδος  του  κινδύνου  στον  οποίο  είναι εκτεθειμένη η 

εταιρία  στο  παρόν χρονικό  σημείο  και  κατά  την  έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού (risk 

assessment), 

o να  δημιουργηθεί  ένα  αρχείο  καταγραφής  /  εκτίμησης  /  διαχείρισης κινδύνου   (risk 

registry), αν δεν υπάρχει ήδη και εφόσον κριθεί απαραίτητο, ώστε το αρμόδιο στέλεχος ή η 

οµάδα στελεχών που θα είναι επιφορτισμένοι µε τη διασφάλιση της συμμόρφωσης µε τον 

Κανονισμό, να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας πλήρους 

συμμόρφωσης,, 

o να εκπονηθεί ένα αναλυτικό πλάνο συµµόρφωσης, το οποίο θα βασιστεί στα ευρήματα της 

ανάλυσης και θα έχει στόχο την επίτευξη πλήρους κατά το  δυνατόν  συµµόρφωσης  κατά  

τον  χρόνο  έναρξης  εφαρμογής  του Κανονισμού. 

 

Έµφαση πρέπει να δοθεί στην συµµόρφωση µε τις απαραίτητες απαιτήσεις του ΓΚΠ∆ οι 

οποίες είναι: 
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o Ύπαρξη µίας δοµής διακυβέρνησης προσωπικών δεδοµένων 

o Ύπαρξη αρχείου καταγραφής προσωπικών δεδοµένων 

o Ύπαρξη Πολιτικής προστασίας προσωπικών ∆εδοµένων 

o Ενσωµάτωση  της  Προστασίας  ∆εδοµένων  στις  λειτουργίες  του οργανισµού 

o Ύπαρξη προγράµµατος Εκπαίδευσης και Εγρήγορσης προσωπικού 

o ∆ιαχείριση των κινδύνων Ασφαλείας 

o ∆ιαχείριση κινδύνων από συνεργάτες 

o ∆ιαχείριση ενηµερώσεων προς τα υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων 

o Απάντηση σε αιτήµατα και καταγγελίες από υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων. 

o Παρακολούθηση για καινούργιες Επιχειρησιακές πρακτικές 

o ∆ιατήρηση Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Παραβιάσεων Προσωπικών ∆εδοµένων 

o Παρακολούθηση πρακτικών διαχείρισης δεδοµένων 

o Παρακολούθηση εξωτερικών αλλαγών 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

 

2.1.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

 

Ο υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  στην  Τεχνική  του  Προσφορά  µια 

ολοκληρωµένη  µεθοδολογική  προσέγγιση  που  θα  ακολουθήσει  για  την  υλοποίηση  του 

έργου, λαµβάνοντας  υπόψη τις  απαιτήσεις  της Αναθέτουσας Αρχής  τόσο  όσον  αφορά  

το περιεχόµενο  του  έργου  όσο  και  το  απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα  παροχής  

υπηρεσιών  & παράδοσης προϊόντων. 

Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές 

πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

υλοποίηση  &  παρακολούθηση  του  έργου.   

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναφέρει  στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται 

να χρησιµοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που  θα  ακολουθήσει  σε  όλα  τα  στάδια  

του  έργου  (π.χ.  τεχνικές,  εργαλεία,  συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες µεταφοράς 

τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας µε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις 

ενδεχόµενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς 

φορείς κλπ. 

Ιδιαίτερη   έµφαση   θα   δοθεί   στην   πειστικότητα   της   µεθοδολογίας   σε   σχέση   µε   

τις δυνατότητες  και  την  ικανότητα  του  Αναδόχου  να  εκτελέσει  επιτυχώς  το  έργο  στον 

προτεινόµενο   από   αυτόν   χρόνο.    

 

Η   περιγραφή   της   προτεινόµενης   µεθοδολογίας   θα ακολουθήσει το παρακάτω 

πλαίσιο: 

 

− Αναλυτική  περιγραφή  του  τρόπου  µε  τον  οποίο  ο  προσφέρων  σκοπεύει  να 

προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 

απαιτήσεων   του   έργου,   όπως   αναλυτικά   προδιαγράφονται   στην   παρούσα 

προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών. 
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− Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. 

− Κατάλληλη    περιγραφή    και    ανάλυση    κάθε    Ενότητας    Εργασίας    (ΕΕ)    σε 

δραστηριότητες  όπως  αυτά  αναφέρονται  στις  αναλυτικές  προδιαγραφές  του έργου. 

− Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 

προκύπτουν  από  τις  απαιτήσεις  των  προδιαγραφών  του  διαγωνισµού  και  την 

προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

− Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα 

απεικονίζονται  οι Ενότητες  Εργασίας,  οι  δραστηριότητες,  τα  κυριότερα  ορόσηµα και τα 

παραδοτέα του έργου. 

 

 

2.1.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην  Προσφορά  του  

ολοκληρωµένη πρόταση για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση  του Έργου, το 

αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα 

τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Πιο  συγκεκριµένα  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  παρουσιάσει  στη  Προσφορά  

του τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

− την διάρθρωση της Οµάδας Έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων των υπο-

οµάδων εργασίας, 

− το  συνολικό  χρόνο  απασχόλησης  του  εκάστοτε  µέλους  της  Οµάδας  Έργου  σε 

Ανθρωποµήνες (Α/Μ). 

 

 

2.1.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην  Προσφορά  του  

ολοκληρωµένη πρόταση  για  το  σχήµα  διοίκησης  και  διασφάλισης  ποιότητας  του  

Έργου.  Η  Αναθέτουσα Αρχή  θα  έχει  την  κύρια  ευθύνη  επίβλεψης  και  ελέγχου  της  

πορείας  ανάπτυξης  και υλοποίησης  του  έργου,  ενώ  την  κύρια  ευθύνη  υλοποίησης  του  

Έργου  θα  την  έχει  ο Ανάδοχος. 

 

2.1.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου 

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

Στην   περίπτωση   διαπίστωσης   παρεκκλίσεων   κάθε   παραδοτέου   από  τους   όρους   

της Σύµβασης,  η  ΕΠΠΕ  διαβιβάζει  εγγράφως  στον  Ανάδοχο  -  το  αργότερο  εντός  δέκα  

(10) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί 

του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το 

επανυποβάλει κατάλληλα  διορθωµένο  και  συµπληρωµένο  εντός  δέκα  (10)  ηµερών  από  

τη  λήψη  των παρατηρήσεων.  Η  διαδικασία  επανυποβολής  µπορεί  να  πραγµατοποιηθεί  

µέχρι  δύο  (2) φορές. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 

γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. Σε  κάθε  

περίπτωση  και  σε  οποιαδήποτε  σηµείο  της  εξέλιξης  του  έργου,  εάν  η  ΕΠΠΕ 
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διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 

προδιαγραφές, ενηµερώνει  εγγράφως  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  προβεί  

σε  διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Π.Κ.Μ. δέκα (10) ηµερών από τη 

γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές 

ενέργειες του   Αναδόχου,   παράλειψη   διορθωτικών   ενεργειών   ή   πρόθεση   

παραπλάνησης   της Π.Κ.Μ., τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών 

για την κήρυξη του  Αναδόχου  ως  έκπτωτου,  οπότε  και  εφαρµόζονται  τα  αναφερόµενα  

στον  Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

Εάν  το  παραδοτέο  αναφέρεται  σε  υπηρεσίες,  η  ΕΠΠΕ  διενεργεί  έλεγχο  προκειµένου  

να διασφαλίσει  την  ολοκληρωµένη  παράδοση  και  την  εύρυθµη  λειτουργία  της  

παραδοτέας υπηρεσίας. 

 

Η  ΕΠΠΕ  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ζητήσει  και  όποιο  κατά  περίπτωση  πρόσθετο  

στοιχείο πιστοποιεί την ορθή παροχή των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Η Οριστική Παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται µε την Οριστική Παραλαβή των Υπηρεσιών 

και την Οριστική Παραλαβή των παραδοτέων του έργου. 

 

 

Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας που θα πρέπει να ικανοποιούν τα παραδοτέα 

είναι: 

• Πληρότητα: Το Παραδοτέο πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του σκοπού για τον οποίο 

έχει συνταχθεί / δημιουργηθεί / προσφερθεί και ειδικότερα να ανταποκρίνεται στις  

απαιτήσεις  που  ορίζονται  για  αυτό  από  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις  του Αναδόχου. 

• Τεκµηρίωση: Το  παραδοτέο  πρέπει  να είναι  αξιόπιστο  και να  ανταποκρίνεται  στην 

πραγματικότητα.  Πρέπει  να  στηρίζεται  σε  τεκμηριωμένα  στοιχεία,  να  ακολουθεί 

ρεαλιστική προσέγγιση και να εξηγείται µε σαφήνεια. 

• Σχετικότητα:  το  Παραδοτέο  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  στον  σκοπό  για  τον  οποίο έχει 

συνταχθεί και στις ανάγκες του Έργου. Πρέπει να είναι συµβατό και συναφές µε τα 

υπόλοιπα Παραδοτέα του Έργου. 

• Εµβάθυνση: το Παραδοτέο πρέπει να περιέχει πληροφορίες σε βάθος ανάλογο µε το σκοπό 

του. 

• Συνέπεια ως προς τον σχεδιασµό: το Παραδοτέο πρέπει να ολοκληρώνεται µε βάση τον 

σχεδιασμό (χρόνου, πόρων, ποιότητας). 

 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

3.1 Τεκμηρίωση ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

• Εκτενή  εμπειρία  σε  ζητήματα  προστασίας προσωπικών   δεδοµένων   και ειδικότερα   σε   

έργα   συµµόρφωσης   µε   το   Γενικό   Κανονισμό Προστασίας ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆). 
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• ∆ιαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία των νομικών και τεχνικών θεμάτων των 

προσωπικών  δεδοµένων  και  σχετική  προϋπηρεσία  περιλαμβανομένης  τυχόν  έργων 

αξιολόγησης έναντι του κανονισµού GDPR.  

Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται µε την ανάληψη  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο εντός 

της τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017-2018) δέκα (10) τουλάχιστον έργων αξιολόγησης 

συμμόρφωσης µε το GDPR, για λογαριασμό φορέα ή οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού  

τομέα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το 

Δημόσιο και τρία τουλάχιστον να είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας ίσης ή 

μεγαλύτερης των 60.000€ (πλέον Φ.Π.Α.)
3
. Τα έργα μπορεί να είναι είτε ολοκληρωμένα 

είτε σε εξέλιξη
4
. 

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης δύναται να είναι τιμολόγια, συμβάσεις έργου με βεβαία 

ημερομηνία, βεβαιώσεις καλής  εκτέλεσης ή Υπεύθυνες  Δηλώσεις και γίνονται δεκτά µε την 

προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου. 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί ποινή αποκλεισμού, µέσω Καταλόγου Έργων που θα 

περιλαμβάνει αποκλειστικά και µόνο έργα αξιολόγησης συμμόρφωσης µε το GDPR και όχι 

το  σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. 

 

 

3.2 Τεκµηρίωση  ότι  η Οµάδα  Έργου του  υποψηφίου  Αναδόχου  διαθέτει  τα  

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

∆ιαθέτει  ανθρώπινο  δυναµικό  και  πόρους  ικανούς  και  αξιόπιστους  για  να  φέρει  σε  

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.  

 

Συγκεκριµένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 

− να διατεθεί ένα Υπεύθυνο Έργου και ένα Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου,  οι  οποίοι πρέπει  

να  διαθέτουν  τουλάχιστον  τα  ακόλουθα  προσόντα  και  εμπειρία, επαρκώς 

τεκμηριωμένα: 

� Νομικός, με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ψηφιακής επικοινωνίας, και σε ζητήματα  νέων τεχνολογιών. 

� Συµµετοχή σε αντίστοιχο ρόλο σε τουλάχιστον δέκα (10) ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη 

αντίστοιχα έργα 

� Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή / και άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας 

� Τουλάχιστον ένας εκ των δυο να διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα προσωπικών δεδομένων η 

οποία αποδεικνύεται με συναφές μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση ως Certified 

                                                 
3
 Ως έργα συνολικού προϋπολογισμού αξίας ίσης ή ανώτερης των 60.000 ευρώ, μπορούν να είναι 

όσοι συνδυασμοί έργων πληρούν το ως άνω κριτήριο, π.χ. ένα έργο ίσης ή ανώτερης αξίας των 

60.000 ευρώ, δύο έργα αξίας 30.000 ευρώ έκαστο, τρία έργα αξίας το ένα 40.000 ευρώ  και τα άλλα 

δύο 10.000 ευρώ έκαστο κ.ο.κ. 
4
 Ως έργα που είναι σε «εξέλιξη» είναι έργα τα οποία μπορούν να αποδειχθούν με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο ότι υπάρχει δέσμευση του οικονομικού φορέα με αναθέτοντα δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, π.χ. παραλαβή παραδοτέου εντός τρέχουσας σύμβασης, υπογεγραμμένη σύμβαση, απόφαση 

ανάθεσης οριστικού αναδόχου κ.ο.κ. 
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International Privacy Professional for Europe (CIPP/E) ή αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 

− να διατεθεί Ομάδα Έργου (μη συμπεριλαμβανομένων του Υπεύθυνου Έργου και του 

Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου)  η οποία να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από:   

 

� Δυο στελέχη κάτοχοι πτυχίου Νομικής και σχετικού μεταπτυχιακού 

τίτλου που διαθέτουν  τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε προστασία 

προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

τουλάχιστον ένας εκ των δύο  να διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα 

διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που αποδεικνύεται με συναφές 

μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση ως Certified Information Privacy 

Professional for Europe (CIPP/E) ή ως Certified Information Privacy 

Manager (CIPM) ή αντίστοιχη πιστοποίηση από ανάλογο φορέα. 

� Δύο στελέχη που να είναι κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής ή Μηχανικών 

Η/Υ ή σχετικό τίτλο με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και τουλάχιστον 

ένας από αυτούς κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των στελεχών της Οµάδας Έργου που θα προσφερθεί από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά αντικείµενα, όπως 

αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Έργου. 

Ως αποδεικτικά της εµπειρίας νοούνται τα έργα που δηλώνονται στο βιογραφικό σηµείωµα 

του  κάθε  µέλους.   

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα εκτελεί και χρέη Υπευθύνου Προστασίας δεδομένων. 

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αυτό θα παρέχει τις Υπηρεσίες στο ίδιο ως άνω 

πλαίσιο συμμόρφωσης και θα ορίσει με πρότασή του το φυσικό εκείνο πρόσωπο που θα 

αναλάβει το ρόλο του ΥΠΔ (DPO). Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση μπορεί να δηλώσει ότι 

πλαισιώνεται από συνεργάτες φυσικά πρόσωπα.  

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα οριστεί ΥΠΔ, θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα 

σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. 

 

1. Θα συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων για όλα 

τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα έχει 

εξουσία πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις 

επεξεργασίας και εγκαταστάσεις σχετικών υποδομών για την ορθή ενάσκηση των 
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καθηκόντων του. Θα δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου και της 

εμπιστευτικότητας σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

2. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε 

ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και 

με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

3. Θα ενημερώνει και συμβουλεύει γραπτώς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

εκτελούντα την επεξεργασία και τους Υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων. 

4. Θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία 

δεδομένων και με τις πολιτικές του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένων της πρότασης αναμόρφωσης διαδικασιών, της 

επικαιροποίησης της χαρτογράφησης δεδομένων και ροών και της ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των Υπαλλήλων του 

Οργανισμού και ειδικότερα σε αυτούς που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας 

και της διενέργειας σχετικών ελέγχων. 

5. Θα παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το 

αρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

6. Θα συνεργάζεται με την Α.Π.Δ.Π.Χ και θα ενεργεί ως πρόσωπο επικοινωνίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ως ανω Αρχή για όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των ΠΔ και ειδικότερα την επεξεργασία, 

περιλαμβανόμενης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ και 

πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο 

θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο 

εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς επεξεργασίας. 

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω 

αναφερόμενα προσόντα: 

 

• Επαγγελματικά προσόντα, ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας στον τομέα του 

Δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βασει 

της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο αρθρο 

39 του ΓΚΠΔ. 

• Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της Αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ. 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εφόσον προβλέπεται ανάλογα με την 

ιδιότητα του προσώπου. 

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
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ΟΙ Υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να προσκομίσουν στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) 

τα οποία θα συνεκτιμηθούν και θα αποδεικνύουν: 

 

• Την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και επάρκεια των πρακτικών περι 

προστασίας και διαχείρισης δεδομένων και της ικανότητας εκπλήρωσης 

καθηκόντων που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο συμμόρφωσης και 

υλοποίησης αυτού. 

 

• Την αντίληψη για τα πληροφοριακά συστήματα και ειδικότερα την διαχείριση 

δεδομένων μέσω αυτών και την ασφάλειά τους. 

 

Εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ότι ο Υποψήφιος ΥΠΔ πλαισιώνεται από συνεργάτες φυσικά 

πρόσωπα για την αρτιότερη και ταχύτερη παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

αναφέρει στη τεχνική του προσφορά με σαφήνεια τον καταμερισμό εργασίας στα φυσικά 

πρόσωπα που θα δηλώσει, τους τίτλους σπουδών αυτών και την εμπειρία τους στις 

πρακτικές προστασίας δεδομένων και διαχείρισης. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα είναι 

απαραίτητο να είναι και εκείνοι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο ΥΠΔ κατά τη διάρκεια της σύμβασης καταθέτει Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων. Η 

τελική έκθεση πεπραγμένων εφόσον δεν αντιστοιχεί σε έξι μήνες θα είναι διάρκειας ίσης με 

το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις 31/12/2019. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΔ 

 

Η χρονική περίοδος παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ορίζεται από 

την ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η Βαθμολογία κάθε προσφοράς κατά την τεχνική αξιολόγηση διαμορφώνεται με βάση τα 

κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.  

 

Α/Α 

Κριτηρίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Συντ. Βαρύτητας  

1  Τεχνικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Λειτουργικότητα, πληρότητα  

πρότασης  

30%  

2.  Μεθοδολογία υλοποίησης, Οργάνωση πακέτων εργασίας 

και παραδοτέων, διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών  

20%  

3  Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης, σύνθεση ομάδας 

έργου,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις.  

30%  

4.  Χαρακτηριστικά ΥΠΔ ,  

Εμπειρία  

και εξειδίκευση  

20%  

ΣΥΝΟΛΟ   100% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

: 

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii)  

όπου : 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και 

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών 

Προσφορών. 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 70% και της 

Οικονομικής Προσφοράς σε 30%. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική.  

 

Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 

(Τ.Β.Ο.Π.), ως  εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100 

όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι 

του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε 

Ευρώ µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και 

πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

                         ΤΒΣΠ = (0,30 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,70 Χ Τ.Β.Τ.Π.) 

Τ.Β.Ο.Π.=(Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) 

x100 
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Τ.Β.Τ.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική 

Προσφορά ) x100 

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς  (Τ.Β.Σ.Π.).   

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι 

δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. Αν υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια 

Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν 

κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες 

που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Προκειμένου οι Υποψήφιοι να έχουν μια πλήρη εικόνα της έκτασης και του μεγέθους της 

Περιφέρειας, παρακάτω παραθέτουμε κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν την 

προσφέρουσα εταιρία να διαμορφώσει τη στρατηγική και την προσφορά της. 

 

1. Διοικητική Αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η ΠΚΜ αποτελείται από τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, 

Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 

 

2. Κτίρια στα οποία Στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες και το προσωπικό της περιφέρειας 

είναι αναλυτικα: Θεσσαλονίκη 21, Ημαθία 3, Κιλκίς 5, Πέλλα 9, Πιερία 3, Σέρρες 11, 

Χαλκιδική 12. Σύνολο κτιρίων 64, στο παραπάνω σύνολο συμπεριλαμβάνονται και 

τα κτηνιατρεία και Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας που εδράζουν σε περιοχές 

διάφορες των πόλεων που βρίσκεται η έδρα κάθε Π.Ε. 

 

3. Προσωπικό που Υπηρετεί. 

Το προσωπικό που υπηρετεί στην ΠΚΜ ανέρχεται στο σύνολό του σε 1897 άτομα. 

 

 





Σελίδα 49 από 75 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΤΕΥΔ 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:26
ης

 Οκτωβρίου 64 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αιµ. Παραλίκας] 

- Τηλέφωνο: [2313 319143] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [E.Paralikas @pkm.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pkm.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου 

συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού 

General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 

 

      (CPV) 79417000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

                             

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

 

 

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 αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση; 

 

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 και Δ του παρόντος μέρους και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
i
: 

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 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] 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) [……] 





Σελίδα 52 από 75 

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 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 καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου 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): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

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): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

[] Ναι [] Όχι  
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σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 





Σελίδα 56 από 75 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 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 ; 

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 και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 

[……][……][……] 
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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 

δικαίου; 

-Άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ. Ν.4412/2016 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ. 

 

 

[] 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 καταστάσεις: 

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: 

[] Ναι [] Όχι 
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- 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 περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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 σύμβασης; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Με�ρος IV: Κριτη�ρια επιλογη�ς  

Ο �σον αφορα� τα κριτη�ρια επιλογη�ς , ο οικονομικο�ς φορε�ας δηλω�νει ο�τι:  

Α: Καταλληλο�τητα  

Καταλληλο �τητα  Απα �ντηση  
1) Ο οικονομικο�ς φορε �ας ει�ναι εγγεγραμμε �νος στα 

σχετικα � επαγγελματικα � η � εμπορικα� μητρω �α που 

τηρου �νται στην Ελλα �δα η � στο κρα�τος με �λος 

εγκατα �σταση �ς; του:  

Εα �ν η σχετικη � τεκμηρι �ωση διατι �θεται ηλεκτρονικα �, 
αναφε �ρετε:  

[...]  

(διαδικτυακη � διευ �θυνση, αρχη � η � φορε �ας 

ε �κδοσης, επακριβη � στοιχει �α αναφορα �ς 

των εγγρα �φων): [......][......][......]  

Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

1) Ανάληψη από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός της 

τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017-2018) δέκα (10) 

τουλάχιστον έργων αξιολόγησης συμμόρφωσης µε το 

GDPR, για λογαριασμό φορέα ή οργανισμού δημοσίου ή 

ιδιωτικού  τομέα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον σε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Δημόσιο και τρία 

τουλάχιστον να είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας 

ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000€ (πλέον Φ.Π.Α.). Τα έργα 

μπορεί να είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη. 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 

ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

Επισημαίνεται ότι ο Κατάλογος έργων με τη συνοδευτική 

αυτού τεκμηρίωση θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με τον 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σύμφωνα με το 

άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης  

 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη): 

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

Περιγραφή  

ποσά  

ημερομηνίες  

 

 

 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
. 

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 Δήλωσης  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Υπόδειγμα Α) Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης ...................................  

 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)  

 (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. .................... ποσού ............................. ευρώ
.
  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ................................................
 
υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο) ........., ΑΦΜ: ....... (διεύθυνση) .. 

................., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..........., ΑΦΜ: ........ (διεύθυνση) 

...................................... ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) β) 

α)(πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 

του/ων τμήματος/των ............... / της υπ αριθ ..... σύμβασης “ Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του 

επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του 

κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας 

Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη
5
  .................. της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

.......ημέρες
6
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Για την 

Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του 

κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής 

Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 

31/12/2019 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                         

………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΔΡΑ : …………………………………………………………………………………………... 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………………………………... 

ΤΚ ……………...…. ΑΦΜ : ……………….………..…….. ΔΟΥ : ………………………. 

ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: …………………………………………………………………………………… 

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :  …………………………………………………..………………………. 

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του 

κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής 

Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα 

έως 31/12/2019 

 

 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για: τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες. 

________________ , ………./………./ 2018 

 

Ο προσφέρων 

……………………………………….. 

Ολόγραφη Αναγραφή προσφέροντα 

( Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα ) 

 

 

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα - 

Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου 

 
 Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του 

ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το οικείο Πρωτοδικείο 

2. Πιστοποιητικό ότι δεν 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 δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

α)Το οικείο Πρωτοδικείο  

(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι δεν 

τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό) 

 

β) ΓΕΜΗ 

(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, 

αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων/ανάλογη 

κατάσταση) 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος 





Σελίδα 65 από 75 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

στ)ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με 

πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ζ)ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου. 

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 

ή την ανάθεση. 

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβάλω την ακεραιότητά τους. 

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους 

οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

Ο οικείος Ασφαλιστικός φορέας 
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του  

Υπουργείο Οικονομικών/ 

υπηρεσία TAXISNET 

6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
 

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

 

Το οικείο Επιμελητήριο 

8. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, ή όταν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος 

9. ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί 

μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής. 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 
          
 
 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ 
                          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  “ 

«∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισµού του 

επίπεδου συµµόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά µε τις 

προδιαγραφές του κανονισµού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής 

Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων για χρονικό διάστηµα έως 31/12/2019, µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την……………………….. ηµέρα…………………., στα γραφεία  του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

Α) Αηδονά - Αθανασιάδου Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών, ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως εκπρόσωπος της Π.Κ.Μ., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βας. 

Όλγας 198, Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης που θα καλείται στο εξής εργοδότης και 

Β)της εταιρείας ............................ που εδρεύει στην....................................., Α.Φ.Μ. ................, 

∆.Ο.Υ. ....................., και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ......................................, που στο εξής 

θα καλείται  ανάδοχος,, 
      και έχοντας υπόψη: 

1)Την αριθµ. πρωτ 294308(8092)/4-7-2018 (Α∆Α:ΨΑΑΒ7ΛΛ-1ΜΨ) (Α∆ΑΜ: 18REQ003369807) A/A 2851 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 45.000,00 € στον προϋπολογισµό εξόδων του οικ. 
Έτους 2018 και 29.400,00€ στον προϋπολογισµό εξόδων του οικ. Έτους 2019, κατόπιν του αριθµ. πρωτ 
291510 (1138)/13-6-2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ003257516) πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚΜ (Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 
 

2) Την αριθµ. ………/…-..-2018 ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών 

προσδιορισµού του επίπεδου συµµόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά µε τις 

προδιαγραφές του κανονισµού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών 

Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων για χρονικό διάστηµα έως 31/12/2019, µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, 

προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

3) Την προσφορά της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ................................................... 
4) Tην αριθµ.30110/385/10.02.2017(ΦΕΚ390/Β΄/10-02-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Περί µεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 
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Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων,των ∆ιευθύνσεών /Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 

Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

5) Την αριθµ. ......../.....-......-......... Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισµού  
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

                             

ΑΡΘΡΟ 1 :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την Παροχή 
Υπηρεσιών προσδιορισµού του επίπεδου συµµόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά 
µε τις προδιαγραφές του κανονισµού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων για χρονικό διάστηµα έως 31/12/2019, όπως αυτή έχει περιγραφεί 
αναλυτικά στη διακήρυξη στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος 
αναλαµβάνει την παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Σύµβασης και µε τους 
κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

  
 ΑΡΘΡΟ 2 :                                                                                                                                                                          

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από της υπογραφής της και µέχρι τις 31/12/2019. 
Για τα επιµέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάµεσες προθεσµίες  ως εξής:  
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Π.1.1: Πλάνο υλοποίησης έργου 2 εβδοµάδες από την υπογραφή της 

σύµβασης 
 

Π.2.1: Χαρτογραφήσεις που θα καλύπτουν 
την απαίτηση του GDPR για το αρχείο 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων     
Π.2.2:  Αρχείο δραστηριοτήτων 
Επεξεργασίας 

6 εβδοµάδες από την υπογραφή της 
σύµβασης 

Π.3.1:  Αναφορά Αποκλίσεων Συµµόρφωσης 
(gap analysis) και προτεινόµενες ενέργειες 
συµµόρφωσης" 

10 εβδοµάδες από την υπογραφή της 
σύµβασης 

Εξαµηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγµένων του 
Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδοµένων (ΥΠ∆) 
(Η τελική έκθεση πεπραγµένων θα είναι 
διάρκειας ίσης µε το υπολειπόµενο χρονικό 
διάστηµα µέχρι και τις 31/12/2019)   

Από την υπογραφή της Σύµβασης και µέχρι 
τις 31/12/2019 

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

AΡΘΡΟ 3:                                                                                                                                                          
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας 
κατέθεσε την µε αρ.   της ΤΡΑΠΕΖΑΣ....................... Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 
....................Ευρώ και διάρκειας µέχρι ....................... που αντιπροσωπεύει το 5% του συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου. 
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ΑΡΘΡΟ 4: 

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Σύµβασης, της τεχνικής του προσφοράς και της σχετικής ∆ιακήρυξης. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου 

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

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νοµοθεσία, τις 

υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήµης και τεχνικής µε στόχο τη βέλτιστη 

εφαρµογή του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις καταστροφών και 

δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και 

ατυχήµατα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγµατα. Ο 

Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόµα κι αν συµβούν 

τυχαία, στο µέτρο που το έργο θα εκτελεστεί µε ευθύνη και επιµέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί στο έργο και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  
-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές και 
ειδικευµένο, µε τις απαιτούµενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείµενες διατάξεις  και κανονισµούς. Ο 
Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και 
παραλείψεις του προσωπικού αυτού κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα 
είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας τρίτων θα 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της και αν ο Αναθέτων ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να το παρακρατήσει από την οφειλόµενη 
αµοιβή, επιφυλασσοµένων όλων των δικαιωµάτων του κατά του Αναδόχου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου δεν δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο, ούτε µεταξύ του Αναδόχου και του 
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί 
ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη συµβατική 
διάρκεια του έργου.   
                                                                                                                                                                
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΜΟΙΒΗ 

Το συµβατικό τίµηµα ορίζεται µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, ήτοι συµβατικού τιµήµατος 
..………………. €,  πλέον  του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (………………).  

Οι ανωτέρω τιµές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, 
χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντος. 

  
ΑΡΘΡΟ 7:  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 
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α) ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ µετά την οριστική παραλαβή των επιµέρους υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον 
κατωτέρω πίνακα : 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Π.1.1: Πλάνο υλοποίησης έργου 
Π.2.1: Χαρτογραφήσεις που θα 
καλύπτουν την απαίτηση του 
GDPR για το αρχείο 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
δεδοµένων     
Π.2.2:  Αρχείο δραστηριοτήτων 
Επεξεργασίας ∆εδοµένων 
Π.3.1:  Αναφορά Αποκλίσεων 
Συµµόρφωσης (gap analysis) 
και προτεινόµενες ενέργειες 
συµµόρφωσης" 

55% 

10 εβδοµάδες 
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης 

 
Παροχή Υπηρεσιών 

προσδιορισµού του επίπεδου 
συµµόρφωσης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
σχετικά µε τις προδιαγραφές του 

κανονισµού General Data 
Protection Regulation(GDPR) και 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ για χρονικό 

διάστηµα έως 31/12/2019 

Εξαµηνιαίες Εκθέσεις 
Πεπραγµένων του Υπεύθυνου 
Προστασίας ∆εδοµένων (ΥΠ∆) 
(Η τελική έκθεση πεπραγµένων 
θα είναι διάρκειας ίσης µε το 
υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα 
µέχρι και τις 31/12/2019)   

45% 

Από την 
υπογραφή της 
Σύµβασης και 

µέχρι τις 
31/12/2019 

 
 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή των 
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Με κάθε πληρωµή θα 
γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 :  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΠΠΕ) 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 216 του Ν.4412/2016 το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή (∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Π.Κ.Μ.), η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας 
της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του 
Αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια Τριµελή Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής  µε την 
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση 
κάθε παραδοτέου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την  παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης και την παραλαβή κάθε είδους δράσης ή µέρους του Έργου καθώς και για την οριστική 
παραλαβή του Έργου. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής ως προς την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου ως προς 
τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
µε αποτέλεσµα να σηµειώνεται καθυστέρηση στην υποβολή των παραδοτέων σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόµενες από τη 
διακήρυξη ρήτρες ή να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύµφωνα µε τον ίδιο όρο, µετά από σχετική εισήγηση 
της εν λόγω Επιτροπής. 

 
Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές µε την 
υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ 
απαίτηση εκθέσεις ενηµέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές εκθέσεις για 
τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος 
εκτέλεσης. 
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηµατικούς λογαριασµούς και αρχείο για τα τµήµατα του Έργου που 
προετοιµάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύµβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγµή, το αρχείο και τους 
λογαριασµούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και στο Τεχνικό Μέρος 
της Προσφοράς του Αναδόχου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο  έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, παρακολουθεί και αξιολογεί το 
έργο του αναδόχου και τα επιµέρους παραδοτέα και εφόσον είναι εµπρόθεσµα και το περιεχόµενο τους 
είναι έγκυρο και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση, παραλαµβάνει το εκάστοτε παραδοτέο 
και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του χρονικού διαστήµατος αναφοράς και προβαίνει στη σύνταξη του 
σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή 
αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής επί του εκάστοτε 
Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς µε τη φύση 
και το περιεχόµενο του έργου του Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύµβαση και είναι 
δυνατόν να περιλαµβάνουν: 

(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο των παραδοτέων. 

(β) Επισήµανση σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό 
διάστηµα αναφοράς. 

(γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου. 

Στην περίπτωση (α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το παραδοτέο µε συµπληρωµένες τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις του, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Εάν το επανυποβαλόµενο παραδοτέο προς την Αναθέτουσα αρχή, θεωρηθεί αιτιολογηµένα και πάλι ότι 
παρουσιάζει ελλείψεις στο περιεχόµενό του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, µε έγγραφό της που 
γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω 
επανυποβολή του παραδοτέου στην Αναθέτουσα ή εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούµενη προθεσµία 
των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί 
κηρύξεως του Ανάδοχου ως έκπτωτου µε την απλή αποστολή γνωστοποίησης της εκπτώσεως µε 
τηλεοµοιοτυπία-φαξ. 

Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 
του, στα σηµεία που του επισηµάνθηκαν, κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
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διαπιστώσει αιτιολογηµένα και πάλι σηµεία µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωµα να 
προβεί στην λύση της σύµβασης βάσει του άρθρου 6 της παρούσας, αφού προηγουµένως το δηλώσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο. 

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

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  

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

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9:                                                                                                                                                          

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφή της άδεια. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 
όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του 
κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης 
του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης  του έργου ή του 
Αναδόχου. 
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Επειδή το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής, επιβάλλεται, ο Ανάδοχος, οποτεδήποτε του 
ζητηθεί, να ενηµερώνει πλήρως τόσο την Αναθέτουσα Αρχή του Έργου όσο και την αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή. 

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών 
παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης.  

Τα δικαιώµατα επί των λογισµικών που ο Ανάδοχος εγκαθιστά, παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. 
Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και των 
προϊόντων τους, πλην των αναφεροµένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς εκχωρούνται, 
παραχωρούνται και µεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική Σύµβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία 
τους . 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών βελτιώσεων των 
παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για 
αυτά. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των παραδοτέων του έργου ή των 
δηµιουργηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, 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 και να αναλάβει µε δικές του δαπάνες τυχόν δίκες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά µε κάθε δαπάνη η/και  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.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και 
ξεφεύγουν κατ' αντικειµενική κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν ή να προληφθούν και να αποτραπούν παρά τις προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε. 
Περιστατικά ανωτέρας βίας προµηθευτών ή προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου δεν 
θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τις σχέσεις των µερών. 

Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, συµφωνείται ότι αποτελούν λόγο 
καθυστέρησης και δεν θεµελιώνουν αξίωση αποζηµίωσης υπέρ του Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή 
οικονοµική του επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε 
περιστατικό που κατά τα ανωτέρω µπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκοµίσει στην υπηρεσία 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα ηµερών από την επέλευση 
του, άλλως δεν θα έχει δικαίωµα να την επικαλεστεί. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 11:  
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή εκπληρώνει πληµµελώς 
οποιαδήποτε από τις συµβατικές υποχρεώσεις του εν όλω ή εν µέρει, αφού το δηλώσει αµέσως µετά την 
διαπίστωση της πληµµέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο,  αζηµίως για την Αναθέτουσα Αρχή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να µην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει 
στον Ανάδοχο µόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες µέχρι την 
ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζηµία που θα προκύψει από την µη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζηµίας υπερβαίνει το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής και µόνο ως προς το επιπλέον ποσό.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να καταγγείλει την σύµβαση οποτεδήποτε, ολικά ή 
µερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την 
ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ηµεροµηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας 
καταγγελίας,  η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των εγγυητικών 
επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα 
οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόµου και της παρούσας Σύµβασης, µετά την αφαίρεση και 
παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή θέσης σε 
αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύµβασης. 
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών 
προβλεποµένων έννοµων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες 
που προβλέπονται στο 4412/2016 καθώς και στη λοιπή κείµενη νοµοθεσία, αλλά και στη σχετική 
διακήρυξη.  

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών 
της αντίστοιχης προθεσµίας της Τεχνικής του Προσφοράς επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 13: 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από αυτή τη 

σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, µε την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης 

απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας που παρέχεται 

µόνον εγγράφως. 
  AΡΘΡΟ 14:  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν  εισήγησης της καθ’ύλην αρµόδιας υπηρεσίας. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης 
επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, 
παραδοτέα, ύψος σύµβασης) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών   
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 201 του ν. 4412/2016. 

 
 

AΡΘΡΟ 15: 
ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 
Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
β) οι όροι της σύµβασης µε τα παραρτήµατα αυτής  
γ) η προσφορά του Αναδόχου 
δ) η διακήρυξη και  
ε) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

   Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 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 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 στη Θεσσαλονίκη. 
Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νοµίµως από τους συµβαλλόµενους. 
Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το δε άλλο το παρέλαβε 
ο Προµηθευτής. 

                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

                                                 
 

      Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας         

  Η Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών, ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της Αναδόχου 
εταιρίας ......................................... 
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