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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL52

Τηλέφωνο 2313319139

Φαξ 2313319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο M  .  MICHAILIDOU  @pkm.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ.Μιχαηλίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www  .  pkm  .  gov  .  gr  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (ΟΤΑ).

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

δ) H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών που  δεν  είναι  γενικώς
διαθέσιμα.  Η  απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω  εργαλεία  και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :https://www.  pkm  .  gov  .  gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Κωδ.
ΣΑΕΠ0081. 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810192).

H σύμβαση αφορά στο υποέργο 1 της Πράξης: «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμι-
ση παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5026700, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότη-
τας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. 6503/23.11.2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5026700 . Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω
του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή υπηρεσιών  ανάπτυξης  εργαλείων  και  συστημάτων  για  την
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  ενός  συνόλου  υπηρεσιών  που  βασισμένο  στις  αρχές  της
ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  στη  διαλειτουργικότητα  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και  του
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ, που θα προάγει την διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης όπως αυτή
εκτελείται  από  τις  υπηρεσίες  της  ΠΚΜ,  την  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  συναλλασσόμενων
(πολιτών/επιχειρήσεων/δημοσίων υπηρεσιών), την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, την αύξηση
της ιχνηλασιμότητας της διεκπεραίωσης των υποθέσεων καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
των στελεχών του φορέα. 

Συγκεκριμένα,  στο  αντικείμενο  περιλαμβάνεται  τόσο  ο  σχεδιασμός,  η  υλοποίηση,  εγκατάσταση,
παραμετροποίηση  και  λειτουργία  συστήματος  ψηφιακής  εξυπηρέτησης  πολιτών  και  επιχειρήσεων,  το
οποίο θα εμπεριέχει ένα σύνολο υποσυστημάτων που αντιμετωπίζουν ολιστικά το θέμα τόσο από την
άποψη του συναλλασσόμενου όσο και από τη μεριά της ΠΚΜ ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη και
παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και η ικανοποίηση κατάλληλων συνθηκών
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.  Στο πλαίσιο του
έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες για το σύνολο διαδικασιών που θα βελτιστοποιηθούν, θα
μοντελοποιηθούν και θα ψηφιοποιηθούν από τον ανάδοχο με χρήση των υποσυστημάτων και εργαλείων
του υπό προμήθεια συστήματος.

Ειδικότερα  στο  αντικείμενο  του  έργου  διακρίνονται  επιμέρους  υποσυστήματα  λογισμικού  με
συγκεκριμένο  σκοπό  και  λειτουργία.  Πρέπει  να  εξασφαλίζεται  ότι  τα  επιμέρους  υποσυστήματα
συνεργάζονται,  διασυνδέονται  και  διαλειτουργούν  πλήρως,  αποκλείοντας  τις  περιπτώσεις  όπου
λειτουργικές  απαιτήσεις  του  συνολικού  συστήματος  δεν  προσφέρονται  από  κανένα  επιμέρους
υποσύστημα, καθώς και τις περιπτώσεις μη αιτιολογημένης επικάλυψης υλοποίησης απαιτήσεων, δηλ. η
ίδια απαίτηση να υλοποιείται από παραπάνω από ένα υποσύστημα.
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Το αντικείμενο της σύμβασης παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ
ΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ

1
Υποσύστημα 
Α1

Υποσύστημα Α1.1
Σύστημα Ενημέρωσης/Προβολής των Επιχειρησια-
κών Διαδικασιών από πολίτες/επιχειρήσεις/υπαλλή-
λους της ΠΚΜ

125.400,00 Ευρώ   72212771-4 1ος  έως και 
12ος μήνας 
συνολικού 
έργου

Υποσύστημα Α1.2
Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπη-
ρεσιών σε Πολίτες/Επιχειρήσεις

Υποσύστημα Α1.3
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Δια-
δικασιών 

Υποσύστημα Α1.4

Αυτό το υποσύστημα είναι η ομπρέλα που καλύπτει
τα υποσυστήματα Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Α3 και επιτε-
λεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για τον συ-
ντονισμό και διαχείριση κοινών μεταξύ των υποσυ-
στημάτων  λειτουργιών  αλλά  και  λειτουργιών  που
αφορούν απαιτήσεις του συστήματος και δεν καλύ-
πτονται  από  άλλο  υποσύστημα.  Ενδεικτικά  και  όχι
αποκλειστικά, από αυτό το υποσύστημα δίνονται οι
λειτουργίες  και  λειτουργικότητες  για τις  παρακάτω
απαιτήσεις: 

1. Single Sign On, Single Sign In απαίτηση ώστε ο χρή-
στης  να  έχει  ένα  σημείο  πρόσβασης  στο  συνολικό
σύστημα και ανάλογα με τα δικαιώματα του να οδη-
γείται στα επιμέρους υποσυστήματα χωρίς να βάλει
ξανά τον  κωδικό του  (Διαχείριση Χρηστών,  Ρόλων,
Δικαιωμάτων για το σύνολο του Έργου)

2.  Διαχείριση  συνολικού  συστήματος  για  να  είναι
GDPR-compliant by design και by default στο σύνολο
του

3. Διαχείριση και Εργαλεία Πλατφόρμας Διαλειτουρ-
γικότητας

4.  Διαχείριση  και  Εργαλεία  Διεπαφών  Συστήματος
(λειτουργίες, λειτουργικότητα, κλπ)

5.Εργαλείο Μοντελοποιητή με engine

6. Διαχείριση Αποθετηρίου Διαδικασιών

7. Διαχείριση Αποθετηρίου Συναλλασσόμενων

2

Υποσύστημα Α2
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και 
Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ)

96.800,00 Ευρώ 72212771-4 1ος έως και 
6ος μήνας 
συνολικού 
έργου

3 Υποσύστημα Α3 Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Pub-
lic Sector Business Intelligence Platform)

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά 3 έτη χρήσης
τουλάχιστον 3 αδειών desktop pprofessional και του-
λάχιστον 10 αδειών server interactor καθώς και τις
συνολικές  εργασίες  εγκατάστασης  και  παραμετρο-
ποίησης, προετοιμασίας διαλειτουργικότητας με πη-

29.663,28 Ευρώ 48451000 9ος έως και 
14ος μήνας





γές δεδομένων και δημιουργία αναφορών, δημιουρ-
γία  ομάδων-χρηστών-δικαιωμάτων,   εκπαίδευσης
στελεχών ΠΚΜ.

4

Βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση/
ψηφιοποίηση διαδικασιών

1. Ανάπτυξή μεθοδολογικού πλαισίου

2. Βελτιστοποίηση επιλεγμένων διαδικα-
σιών (προτυποποίηση, κοστολόγηση, 
ανασχεδιασμός)

3. Μοντελοποίηση διαδικασιών

4. Ψηφιοποίηση διαδικασιών

121.000,00 Ευρώ 72212771-4 1ος έως και 
12oς

5 Για όλα τα υποσυστήματα και υπηρεσίες 1-4 η εκπαίδευση των υπαλλήλων-χρηστών της
ΠΚΜ είναι αντικείμενο της σύμβασης και συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος. 

Επιπλέον, η εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου θα είναι 2 χρόνια. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμ-
βάσεων (CPV)  :72212771-4:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,  48451000:  ΠΑΚΕΤΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.863,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  300.696,20 €,  ΦΠΑ 72.167,09 €.)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες.

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

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  εκείνο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η  παρούσα  σύμβαση  δεν  υποδιαιρείται  σε  τμήματα,  γιατί  απαιτείται  ενιαία  παραμετροποίηση,
λειτουργικότητα  και  υποστήριξη  των  υπό προμήθεια  συστημάτων  τα  οποία  πρέπει  να  βρίσκονται  σε
πλήρη συνέργεια μεταξύ τους.

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των  αιτούμενων  ειδών,  περιλαμβανομένων  των
περιγραφόμενων  υπηρεσιών.  Προσφορά  που  υποβάλλεται  για  μέρος  της  σύμβασης  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

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

- του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών

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

- του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  ,  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 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 καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

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

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

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

- του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

- του π.δ80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,

- του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

- της με αρ.57654/2017 (  ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

- Την  σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

- Την υπ’ αριθμ. 6503/23.11.2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων
για την αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από
την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5026700  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

- Την με αρ.πρωτ.43125/17-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης
στο ΠΔΕ 2019 του έργου «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχομένων
υπηρεσιών  των  Τεχνολογιών  Πληροφοριών  και  Επικοινωνιών  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής
Μακεδονίας» με ενάριθμο 2018ΕΠ00810191.

- Την υπ. αριθμ.1106/2019 Απόφ. Ο.Ε. σχετικά με τη «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας
και  τεχνικής  αξιολόγησης  διαγωνισμών  έργων  ΕΣΠΑ  και   συγχρηματοδοτούμενων  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων».

- Tην με αρ.πρωτ.  783113(17689)/11-12-2019 ανακοίνωση περί «πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης
των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  των  Υποέργων  της  Πράξης  με  τίτλο  «Ανάπτυξη  εργαλείων  και
συστημάτων  για  την  αναβάθμιση  παρεχόμενων  υπηρεσιών  των  Τεχνολογιών  Πληροφοριών  και
Επικοινωνιών της ΠΚΜ».

- Τo με  αρ.πρωτ.οικ.18728(922)/31-12-2019  έγγραφο  του  τμήματος  προμηθειών  περί  «Ανακοίνωσης
Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών των Υποέργων της Πράξης
με  τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων και  συστημάτων για  την  αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της ΠΚΜ.

- Τη  με  αριθ.730/2020  (ΑΔΑ:ΨΩΘΖ7ΛΛ-Σ3Π)  Απόφαση  Ο.Ε.  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές και την αρ. 893/2020 (ΑΔΑ:ΩΞΟΤ7ΛΛ-9ΘΤ) Απόφαση της Ο.Ε.
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διόρθωση  στο  ορθό  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  (Παράρτημα  VII)  και  η
παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών.

- της με αρ.  πρωτ.2862/02/06/2020 απόφαση παροχής σύμφωνης γνώμης στο σχέδιο της παρούσας
διακήρυξης εκ μέρους της Ε.Υ.Δ. του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/08/2020και ώρα 15:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 28-08-2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης  απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/06/2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τροποποίησή της στις 29/07/2020. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.,όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 94238

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στην εφημερίδα «Επτά Ημέρες» στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

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

 Η  Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)
https  ://  www  .  pkm  .  gov  .  gr     στις 06-07-2020 και η τροποποίησή της στις 30/07/2020. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

       η με αρ.337638/7771 Προκήρυξη της Σύμβασης  (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

       Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 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.
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  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
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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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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.  Ωστόσο,  σε
περίπτωση  που  η  διακηρυσσόμενη  με  την  παρούσα  πράξη  κατακυρωθεί  σε  ένωση  προσώπων,  η
αναθέτουσα  αρχή δικαιούται,  εφ’  όσον  το  θεωρήσει  αναγκαίο  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της
σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  ποσού  έξι
χιλιάδων δεκατριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (6.013,92€) ήτοι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
άνευ ΦΠΑ. 

Στο Παράρτημα IV υπάρχει το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  10-09-2021  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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2.2.2.2.Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

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

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

ή/και

γ) 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:  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.

2.2.3.3. Κατ'  εξαίρεση,  ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται,  όταν ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
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εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το ακριβές  ποσό που  οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(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 των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου υπό την προϋπόθεση ότι
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αποδεδειγμένα  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.

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

2.2.3.6.Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1,2.2.3.2 γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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

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

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

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

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

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

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

Όσον  αφορά την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  οι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσης
χωρίς το ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3)  διαχειριστικών  χρήσεων,  τότε  ο  μέσος  γενικός  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 100% του προϋπολογισμού της
παρούσης χωρίς το ΦΠΑ.

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

2.2.6.1 Επίπεδο εμπειρίας

1. Επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και του ιδιωτικού τομέα κατά την τελευταία πενταετία,
τουλάχιστον τις κάτωθι συναφείς συμβάσεις:

Α) Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογής Ηλεκτρονικής
Διακίνησης  Εγγράφων  αντίστοιχου  μεγέθους  και  πολυπλοκότητας  με  το  υπό  ανάθεση  Έργο  και  κατ’
ελάχιστον μέγεθος μεμονωμένης εγκατάστασης των 200 χρηστών.

Β)  Μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  για την εξυπηρέτηση
πολιτών/νομικών προσώπων, που θα περιλαμβάνει υποσύστημα αυθεντικοποίησης - εισαγωγής με χρήση
των κωδικών πρόσβασης, προϋπολογισμού τουλάχιστον 50.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

Γ) Μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια ή/και ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση συστήματος
επιχειρηματικής  ευφυΐας  (Business  Intelligence)προϋπολογισμού  τουλάχιστον  50.000  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται, η εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού
προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το οποίο,
προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλαδή με τους αρχικούς στόχους
(scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο.

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία,  επιτρέπεται η
μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από
την Ένωση.

2.2.6.2.   Ικανούς Τεχνικούς Πόρους  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, είναι να διαθέτει ο οικονομικός
φορέας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
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εμπειρίας. Η ομάδα έργου θα πρέπει να στελεχώνεται από μέλη με τις κατάλληλες σπουδές-εξειδίκευση
και ικανή επαγγελματική εμπειρία, η οποία να τεκμηριώνεται μέσω των βιογραφικών σημειωμάτων τους.
Συγκεκριμένα απαιτείται η ομάδα έργου να αποτελείται τουλάχιστον από:

- Ένα (1) Υπεύθυνο-Συντονιστή του Έργου, ο οποίος θα διαθέτει

o πτυχίο  Πανεπιστημιακής  Σχολής σε  ένα  από  τα  ακόλουθα  γνωστικά  αντικείμενα:
Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

o μεταπτυχιακό τίτλο σε γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

o και  εμπειρία  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ετών  στη  διοίκηση  και  διαχείριση  έργων
πληροφορικής σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα.

o Ένα (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος θα διαθέτει 

o πτυχίο  Πανεπιστημιακής  Σχολής σε  ένα  από  τα  ακόλουθα  γνωστικά  αντικείμενα:
Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

o μεταπτυχιακό τίτλο σε γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

o και εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) ετών στη διοίκηση και διαχείριση έργων πληροφορικής
σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα.

- Οκτώ  (8)  μέλη  ομάδας  έργου  με  εμπειρία  τουλάχιστον  (5)  ετών στην  ανάπτυξη  πληροφοριακών
συστημάτων σε φορείς του δημόσιου ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα:

o Δύο (2)  από τα ανωτέρω μέλη θα πρέπει  να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον  (5)  ετών στην
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, και πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης.

o Δύο (2)  από τα ανωτέρω μέλη θα πρέπει  να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον  (5)  ετών στην
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ροών εργασίας, και πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Θετικής Κατεύθυν-
σης.

o Δύο (2) από τα ανωτέρω μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών στην παρα-
μετροποίηση και  λειτουργία  πληροφοριακών συστημάτων επιχειρηματικής  ευφυΐας  (Business
Intelligence) και πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης.

o Δύο (2) από τα ανωτέρω μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών στη διαχεί-
ριση έργων πληροφορικής σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και πτυχίο
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα ISO 9001:2015 και  ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο αναφερόμενα στους τομείς των υπηρεσιών
λογισμικού.

2.2.8 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

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

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

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

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

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

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

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

β)  για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία  να ισχύουν και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104, παρ.1 του ν. 4412/2016, προκειμένου
να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

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 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.

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του, 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.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

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

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

23





B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (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  ή εμπορικού οργανισμού της χώρας  καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

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

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

Β.3.Για την απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών δημοσιευμένους  στο ΓΕΜΗ
ισολογισμούς  των  τελευταίων  τριών  (3)  και  σε  περίπτωση  προσωπικών  εταιριών   εκκαθαριστικά
σημειώματα  των  αντίστοιχων  Φορολογικών  Δηλώσεων,  συνοδευόμενων  ,  τόσο  στις  περιπτώσεις
κεφαλαιουχικών όσο και στις περιπτώσεις προσωπικών εταιριών, από Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία
θα προκύπτει το ύψος του μέσου ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το αναφερόμενο
ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών
ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος,
συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά  (π.χ.  κλείσιμο  λογιστικής  χρήσης),  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση κ.α.).

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

Α)  Πίνακα κυριότερων έργων που εκτελέστηκαν επιτυχώς την τελευταία πενταετία  ιδίων ή παρομοίων
συμβάσεων με αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.1.

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ  (από  –
έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡ
ΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

(προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(τύπος  &
ημ/νία

Όπου:

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη

24





- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του
Έργου  όπως  Πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής  (Βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης)  ή  Πρωτόκολλο  παραλαβής
Δημόσιας Αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από τη σχετική σύμβαση του Έργου. Εάν ο αποδέκτης
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή.

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος.

Β) Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου(Υπεύθυνος και λοιπά στελέχη),βάσει του
υποδείγματος  στο  ΠαράρτημαVI,  από  το  οποίο  να  αποδεικνύεται  ευθέως  και  χωρίς  άλλη  αναγκαία
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του.

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Όλα τα προτεινόμενα μέλη πρέπει να έχουν εμπειρία σε ανάλο-
γα έργα, και κυρίως στο ρόλο που θα αναλάβουν σ’ αυτό το έργο. Τα σχετικά προσόντα/δεξιότη-
τες, καθώς και η εμπειρία σε ανάλογα έργα θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να εμφανίζεται στα
αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα.

 Θέση στο οργανωτικό σχήμα του Έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, Μέλος Ομάδας Έργου),

 Σχέση με την εταιρία (υπάλληλος, συνεργάτης κ.λπ.)

Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις: Ο Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου και
τα  στελέχη  της  Ομάδας  Έργου  υποβάλλουν  Υπεύθυνη  Δήλωση,  με  την  οποία  αποδέχονται  ότι  θα
απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται  και ότι
υπάρχει  συμφωνία  συνεργασίας  για  όλη  την  προβλεπόμενη  διάρκεια  του  παρόντος  έργου  και
αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν
ότι  σε  περίπτωση  αποχώρησής  τους  από  την  εταιρεία  ή  λύσης  της  συνεργασίας  τους,  οφείλουν  να
ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

Β.5. Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το πιστοποιητικό
κατά  ISO  9001:2015  και  ISO  27001:2013  ή  ισοδύναμα  αναφερόμενα  στους  τομείς  των  υπηρεσιών
λογισμικού. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης της Ελληνικής (π.χ. ΕΛΟΤ) ή της Αλλοδαπής
(TUV, Moody’s, Lloyd’s, AJA, Eurocert κ.λπ.).

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο, και  υποχρεούται  κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και  τις
μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει   σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του  οικονομικού  φορέα)  συνοδευόμενα  από υπεύθυνη δήλωση του  νομίμου  εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
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υποβολή τους.

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

Κ1 Σαφήνεια της πρότασης σε επίπεδο τεχνικής λύσης (ώστε να 
καταδεικνύεται η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου) και 
βαθμολόγηση:

70%

Υποσύστημα Α1 25 % (αναλυτικά ανά 
υποσύστημα ):

Υποσύστημα Α1.1 5 %

Υποσύστημα Α1.2 30 %

Υποσύστημα Α1.3 30 %

Υποσύστημα Α1.4 35 %

Υποσύστημα Α2 45 %

Υποσύστημα Α3 10 %

Βελτιστοποίηση, 
Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση 
Διαδικασιών

10 %

Προδιαγραφές για το σύνολο 
του έργου

8 % 

Απαιτήσεις Αποθήκευσης για το 
σύνολο του έργου

2 %

Κ2 Καταλληλόλητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένου
και του σχήματος Εκπαίδευσης για τα επιμέρους υποσυστήματα και
τις υπηρεσίες του έργου)

10%

Κ3 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, 
Χρονοδιάγραμμα – Χρόνος παράδοσης της εφαρμογής σε πλήρη 
λειτουργία)

10%

Κ4 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%

Η μέθοδος αξιολόγησης αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Ι και επιπροσθέτως: 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 Η κατανόηση  από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος, στο οποίο εντάσσεται το Έργο.

 Η αποτύπωση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών απαιτήσεων του έργου

 Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για την παραγωγή των 
παραδοτέων που απαιτούνται, στη βάση του αντικειμένου του έργου. 

 Η οργάνωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις προγραμματιζόμενες 
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εργασίες με τεκμηρίωση της διασύνδεσής τους. 

 Η ανάλυση της μεθοδολογία υλοποίησης

 Η ανάλυση του Έργου σε Δραστηριότητες και Παραδοτέα 

 Η σύνδεση Δραστηριοτήτων με χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα

 Η περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 
για την υλοποίηση του έργου.

 Το διάγραμμα Ροής και Πακέτα Εργασίας των επιμέρους ενεργειών/ δράσεων και χρονικός 
προγραμματισμός των ενεργειών του έργου. 

 Η περιγραφή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

 Η διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας του υποψηφίου αναδόχου με την αναθέτουσα 
αρχή. 

 Η παρουσίαση της δομής,  της οργάνωσης και της σύνθεσης της Ομάδας Έργου

 Η αποτύπωση των Αρμοδιοτήτων – Ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου.

 Κατάλογος Στελεχών, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, προσδιορισμό 
της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την 
εκπόνηση των Παραδοτέων και την εκτέλεση των Εργασιών.

 Αναλυτική περιγραφή του Σχήματος Διοίκησης του Έργου

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. 

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 : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3+ σ4χΚ4

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

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.
Για  την  επιλογή  της  συμφερότερης  Προσφοράς  η  αρμόδια  Επιτροπή  θα  προβεί  στην  κατάταξη των
Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒΑi = (85) * ( Ui/ Umax) + (15) * (Οmin/Οi)

όπου:

Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Ui η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
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Οmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Οi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

Τυχόν πρόσθετα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, όπως τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια κλπ
επισυνάπτονται ως συνημμένα και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα ψηφιακά αρχεία στο σύστημα

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό
τόπο http://www.eprocurement.gov.gr στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-
eΤΕΥΔ» και στα αναρτημένα έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. συστ. ……….).

Στο Ε.Ε.Ε.Σ. προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχε -
τικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δε-
δομένων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, στο Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχονται επίσης οι πλη-
ροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδο-
μένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης  και  -κατά περίπτωση- η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε)
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Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των  προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης  και  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης του έργου, θα πρέπει τα σχετικά
στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να
δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων έχει κατανοήσει το έργο που καλείται να αναλάβει. 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να παραθέτουν μία αναλυτική παρουσίαση της
δομής  που  προτίθενται  να  χρησιμοποιήσουν,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διαδικασιών  και  της
μεθοδολογίας, που θα χρησιμοποιήσουν. 

Θα πρέπει: (α) να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που
θα χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη πορεία
του έργου που θα αναλάβουν (β) να περιγράφουν με σαφήνεια και αναλυτικά τις διαδικασίες  και τις
μεθόδους που θα εφαρμόσουν και (γ) να περιγράφουν με σαφήνεια και αναλυτικά την τεχνική λύση που
προτείνουν.

Σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση του Έργου, οι  υποψήφιοι καλούνται  να υποβάλουν αναλυτική
πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

 Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου (των στε-
λεχών που θα εμπλακούν στο Έργο) - Συσχέτιση της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών με αντίστοι-
χα στελέχη και αποτύπωση του χρόνου απασχόλησης των μελών της Ομάδας στο Έργο.

 Περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε ενός μέλους της Ομάδας Έργου σε αντιστοιχία με τη θέση τους
στο Έργο, καθώς oρισμό και αναλυτική παρουσίαση του Υπεύθυνου Έργου (Υ.Ε.)

 Οργανόγραμμα Ομάδας Έργου (αποτύπωση του Οργανωτικού Σχήματος διοίκησης του Έργου)

 Συμπληρωμένο τον Πίνακα στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα
προτεινόμενα  στελέχη  της  Ομάδας  Έργου  ή/και  εξειδικευμένων  συνεργατών/συμβούλων.  Στον  εν
λόγω Πίνακα θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς η ομάδα των στελεχών που θα απασχοληθεί για την
παραγωγή  των  επί  μέρους  παραδοτέων  του  Έργου  (πακέτων  εργασιών  /  υπηρεσιών).  Ο  πίνακας
ομάδας έργου θα συνοδεύεται από τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου με τους
αντίστοιχους τίτλους σπουδών και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μελών ομάδας έργου ή/και
εξωτερικών συνεργατών. 

Συγκεκριμένα με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

Α.  Τα Τεχνικά Φυλλάδια.Σε ό,τι  αφορά στα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται  όλες οι
αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε
επιμέρους  αντικείμενο  (ή  και  παρεχόμενη  υπηρεσία)  του  διαγωνισμού.  Θα  κατατεθούν  αριθμημένα
Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές  των  υπηρεσιών  ή  του  τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λπ. που κατά
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την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών και
Συμμόρφωσης.

Β.  Οι  Πίνακες  Συμμόρφωσης  Υποσυστημάτων  του  Παραρτήματος    VII  ,  συμπληρωμένοι  και  ψηφιακά
υπογεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες
συμμόρφωσης και να τεκμηριώσουν την απάντηση τους όσο αναλυτικά χρειάζεται ώστε η τεκμηρίωση
τους να είναι σαφής, επαρκής και απολύτως σχετική με την προδιαγραφή.

Στη  Στήλη  «Περιγραφή  προδιαγραφής», αναγράφονται  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι/υποχρεώσεις/
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «Σχετική Απαίτηση» αναγράφονται οι ενότητες αναλυτικής περιγραφής των προδιαγραφών που
αφορούν, και οι απαντήσεις που θα δοθούν αφορούν το σύνολο των προδιαγραφών που περιέχει και σε
συνάρτηση με το συνολικό σκοπό και αντικείμενο του έργου. 

Στη στήλη  «Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)» όπου έχει  συμπληρωθεί η λέξη  «ΝΑΙ»,  σημαίνει  ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο  ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) που απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Προσφορά που κατά την κρίση της επιτροπής δεν
καλύπτει τους απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στη στήλη «Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΟΧΙ», ή με κάποιον αριθμό, τότε η
προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική, μη θεωρούμενη ως απαράβατος όρος. 

Στη  στήλη  «Υποχρεωτικά  διαθέσιμο  και  άμεσα  προσφερόμενο  κατά  την  ημερομηνία  υπογραφής
σύμβασης  (Ναι/Όχι)», όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή θα
πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη και προσφερόμενη κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
θεωρούμενη  ως  απαράβατος  όρος σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Προσφορά που κατά την κρίση
της επιτροπής δεν καλύπτει τους απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στη  στήλη  «Υποχρεωτικά  διαθέσιμο  και  άμεσα  προσφερόμενο  κατά  την  ημερομηνία  υπογραφής
σύμβασης  (Ναι/Όχι)», όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΟΧΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή θα
πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσφερόμενη στη φάση της παράδοσης του έργου και στην αντίστοιχη
φάση και χρονοδιάγραμμα που αφορά.

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της διακήρυξης: 

Η  τιμή  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  δίνεται  σε  ευρώ  ανά  μονάδα  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του
Παραρτήματος Vτης παρούσας. 

Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

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

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  δώδεκα
(12) μηνών από την επομένη 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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

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

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. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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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, 

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

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.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  την
28-08-2020 και ώρα. 9:00 π.μ

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά την  ημερομηνία  και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

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

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

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

Ειδικότερα : 

α)  το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών  προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  με  βάση  τα  κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου  2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»)
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
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προσφορών  των  ως  άνω  σταδίων.  Κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της παρούσας.

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

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  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 συνολική 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. 

Τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  («Οικονομική  Προσφορά»)  επικυρώνονται  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων,  ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

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

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

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

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

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

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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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 δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,
παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά της απόφασης  της Α.Ε.Π.Π.  και  σε
περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ)  κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς  μεταβολές  κατά την έννοια  του άρθρου 104 και  μόνον  στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία  συντάσσει  πρακτικό  που  συνοδεύει  τη
σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας
του προθεσμία που δεν 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,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  του  και  ακολουθείται  η  ίδια  ως άνω διαδικασία  για  τον  προσφέροντα που  υπέβαλε  την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
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(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

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

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης  της  προσφυγής.  Η  Αρχή  επιλαμβάνεται  αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας .

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
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Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για την άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική  προσφυγή.  Με  τα  ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της
αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

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

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται  από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  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  των  ως  άνω  εγγύησεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, να προσκομίσει, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν.  4412/2016,  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για το
σύνολο  των  παραδοτέων  της  σύμβασης  (του  λογισμικού  και  των  εφαρμογών),  χρονικής  ισχύος
τουλάχιστον 2 ετών και ύψους 5% επί της συμβατικής δαπάνης της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

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

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (5%)
της  Εγγυητικής  Επιστολής  προσαυξάνεται  κατά  μία  (1)  ποσοστιαία  μονάδα  για  κάθε  επί  πλέον
προσφερόμενο  έτος  εγγύησης.  Κατά  την  Περίοδο  Εγγύησης,  ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται.
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4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

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

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

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

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

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως υπηρεσίας ή οποία ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. 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  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. α.  Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  τμηματικά  με  εξόφληση  της  αντίστοιχης  αξίας  των
τιμολογίων,  πάντα μετά την οριστική παραλαβή του αντίστοιχου αντικειμένου  της σύμβασης  από την
Επιτροπή παραλαβής της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την
ολοκλήρωση κάθε υποσυστήματος ή φάσης 

 στο τέλος του 6ου μήνα και μετά την οριστική παραλαβή του υποσυστήματος Α2, ο ανάδοχος θα
πληρωθεί το 26% του συμβατικού τιμήματος

 στο  τέλος του 12ου μήνα και μετά την οριστική παραλαβή του Υποσυστήματος Α1  και της 4ης

φάσης  του έργου  «Βελτιστοποίηση,  Μοντελοποίηση και  Ψηφιοποίηση Ροών Διαδικασιών»,  ο
ανάδοχος θα πληρωθεί το 66% του συμβατικού τιμήματος 

 στο τέλος του 14ου μήνα και με την οριστική παραλαβή του Υποσυστήματος Α3 ο ανάδοχος θα
πληρωθεί το 8% της σύμβασης. 

β. Ο ανάδοχος δύναται να ζητήσει έντοκη προκαταβολή. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή θα
γίνει  με  τη  χορήγηση  έντοκης  προκαταβολής  μέχρι  ποσοστού  50%  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς
Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλόμενης  προκαταβολής,   σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ.  δ  του ν.  4412/2016 και  4.1.  της  παρούσας και  την  καταβολή του
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

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

Η πληρωμή του υπολοίπου του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες ημερομηνίες με την
περίπτωση α και με τα ίσια ποσά μειούμενα αντίστοιχα από την χορηγηθείσα προκαταβολή. 

Η επιλογή ενός εκ των ανωτέρω τρόπων πληρωμής διατυπώνεται εγγράφως από τους υποψηφίους στο
υπόδειγμα της οικονομικής τους προσφοράς(Παράρτημα  V).  Εφόσον δεν επιλεγεί ένας εκ των τρόπων
πληρωμής εφαρμόζεται η περίπτωση (α).

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

5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α)Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας  κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων(ΕΑΑΔΣΥ).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η εκάστοτε 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 έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-
τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-
φωνες 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,

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

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.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης .

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
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της αντίστοιχης 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.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

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

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής  θα  διενεργηθεί  από την
αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  που  συγκροτείται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  κατόπιν
εισήγησης της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ, η οποία και θα εισηγείται  στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ,  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 Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ, μπορεί με απόφασή της να ορίζει για
την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την
ίδια  απόφαση   δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

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

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης και πιο συγκεκριμένα για τα επιμέρους υποσυστήματα και φάσεις του έργου σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Επιμέρους υποσυστήματα και φάσεις του έργου Υλοποίηση Συνολική 
Διάρκεια 
σύμβασης 

1 Υποσύστημα Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Έως και τον
12ο μήνα

14ος  μήνας

2 Υποσύστημα Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ)

Έως και τον 6ο

μήνα

3 Υποσύστημα Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας
(Role Specific Public Sector Business Intelligence

Platform)

Από τον 9ο

μήνα έως και
τον 14ο μήνα

4 Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση
Ροών Διαδικασιών

Έως και τον
12ο μήνα
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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

6.3.1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής του
έργου  (ΕΠΕ)  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  221  του  ν.  4412/2016,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας. 

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

6.3.3.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.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) 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.

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλόλητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

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

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της  επιτροπής της  παραγράφου 1.  Η  παραπάνω  επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες τις
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διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Συσκέψεις μεταξύ των δύο επιτροπών (Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και Επιτροπή
παραλαβής της σύμβασης (ΕΠΕ) δύναται να πραγματοποιηθούν.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση 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.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

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

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

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

6.6.1. Όλα τα είδη λογισμικού και εφαρμογών θα προσφερθούν με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχι-
στον δύο (2) ετών, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι άδειες χρήσης του λογισμικού και των εφαρμο-
γών.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε σφάλματα και
δυσλειτουργίες του λογισμικού και των διασυνδέσεών του με άλλες υφιστάμενες εφαρμογές, καθώς και
όλες οι αναβαθμίσεις (upgrades) και οι ενημερώσεις (updates) που θα εκδοθούν κατά την διάρκεια της εγ-
γύησης. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας και ασφάλειας της εφαρμογής,
καθώς και οι τυχόν πρόσθετες παραμετροποιήσεις, εφόσον απαιτούνται.

6.6.2.  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
Επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                                                                                          ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ

                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Επισυνάπτεται χωριστό αρχείο με τη αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου  του Έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 372.863,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  300.696,20 €,  ΦΠΑ 72.167,09€).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ

1 Υποσύστημα Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών

1.1

Πλατφόρμα πολίτη/επιχείρησης, Πλατφόρμα Διαλει-
τουργικότητας/Μοντελοποίησης/Ψηφιοποίησης και Δια-
χείρισης, Σύστημα διαχείρισης συναλλασόμενου, Σύστη-
μα διαχείρισης διαδικασιών, κλπ

1 101.129,03 101.129,03

Συνολικό κόστος για Υποσύστημα Α1 101.129,03

2 Υποσύστημα Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ)

2.1
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών 
Εργασιών

1 78.064,52 78.064,52

Συνολικό κόστος για Υποσύστημα Α2 78.064,52

3
Υποσύστημα Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Public Sector Business Intelligence Plat-
form)

3.1

Εργαλείο επιχειρησιακής Ευφυΐας. Αφορά το κόστος 
τριετίας και πιο συγκεκριμένα το κόστος για το χρονικό 
διάστημα του ενός έτους υλοποίησης και 2 ετών  πε-
ριόδου λειτουργίας καθώς και το κόστος εφάπαξ παρα-
μετροποίησης. Συγκεκριμένα, αφορά 2 έτη χρήση του-
λάχιστον 3 αδειών desktop professional και τουλάχιστον 
10 αδειών server interactor καθώς και τις συνολικές ερ-
γασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, προετοι-
μασίας διαλειτουργικότητας με πηγές δεδομένων και 
δημιουργία αναφορών, δημιουργία ομάδων-χρηστών-
δικαιωμάτων,  εκπαίδευσης στελεχών ΠΚΜ.

1 23.922,00 23.922,00

Συνολικό κόστος για Υποσύστημα Α3 23.922,00

4
Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση 
Ροών Διαδικασιών

Κατ’ απο-
κοπή

97.580,65 97.580,65

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 300.696,20

ΦΠΑ (24%) 72.167,09

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 372.863,29
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΕΕΕΣ

Επισυνάπτεται χωριστό αρχείο σε pdf και xml μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος……………..)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

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  …………………………4 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)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..5

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  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό  ποσό  και  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  2%  της  προεκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007. 
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(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στην  ανωτέρω απορρέουσες  υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

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 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει 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.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

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 εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7 Εφόσον  η  εγγυητική  επιστολή  αφορά  σε  προσφορά  τμήματος/τμημάτων  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9                 ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ  :Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  τουλάχιστον  κατά  τριάντα
(30)ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1
περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

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………………………………………………………………………..4

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) ........................, 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 ..5/ της υπαριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

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 ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

1

2

3

4

5 

6 

7  
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

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 εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8 
9
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας  εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................  και
μέχρι του ποσού των……..ευρώ. 

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη προκαταβολή που χορηγείται  στην εταιρεία  με
ονομασία ………………….. για την εκτέλεση της σύμβασης  που αφορά την: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης
εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών
και  Επικοινωνιών από την Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  Υποέργο 1  της πράξης  «Βελτίωση της
πρόσβασης,  της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»,
μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρίας.................

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

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

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

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

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
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Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας μας που  έχουν  χορηγηθεί  στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ,  συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………...
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας  εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................  και
μέχρι του ποσού των……..ευρώ. 
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για  την  καλή  λειτουργία  του  αντικειμένου  της
σύμβασης με αριθμό ……… μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρείας................. που αφορά : την «Παροχή
Υπηρεσιών  Ανάπτυξης  εργαλείων  και  συστημάτων  για  την  αναβάθμιση  παρεχόμενων  υπηρεσιών  των
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1 της
Πράξης  με τίτλο:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρίας................. συνολικής αξίας ……………………. 

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

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

Για   την   καταβολή   της   υπόψη   εγγύησης   δεν   απαιτείται   καμία   εξουσιοδότηση   ή   ενέργεια
συγκατάθεσης  της ................ ούτε  θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε  τυχόν ένσταση  ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή  στα  δικαστήρια,  με   αίτημα  την   μη  κατάπτωση   της   εγγυητικής
επιστολής,  ή  την  θέση  αυτής  υπό  δικαστική μεσεγγύηση.
 Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση.  Μέχρι  τότε,  θα  παραμείνουμε  υπεύθυνοι  για  την  άμεση  καταβολή  σ’  εσάς  του  ποσού  της
εγγύησης

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
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Κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας οφείλουμε να προβαίνουμε σε όλες οι απαιτούμενες παρεμ-
βάσεις σε σφάλματα και δυσλειτουργίες του λογισμικού και των διασυνδέσεών του με άλλες υφιστάμενες
εφαρμογές, καθώς και όλες οι αναβαθμίσεις (upgrades) και οι ενημερώσεις (updates) που θα εκδοθούν
κατά την διάρκεια της εγγύησης. Επίσης οφείλουμε να ελέγχουμε την ορθή λειτουργία και ασφάλεια της
εφαρμογής, καθώς και τυχόν πρόσθετες παραμετροποιήσεις, εφόσον απαιτούνται.

Εγγυόμαστε ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τε-
χνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρ-
χουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Βεβαιώνουμε ότι όλες  οι ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές της  Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί  στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ,  συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης
Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών

και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Τρόπος Πληρωμής: Α/Β (Διαγραφή ενός εκ των δύο)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΣΕ € ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 Υποσύστημα Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών

1.1
Πλατφόρμα πολίτη/επιχείρησης, Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας/
Μοντελοποίησης/Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης, Σύστημα διαχείρι-
σης συναλλασσόμενου, Σύστημα διαχείρισης διαδικασιών, κλπ

1

2 Υποσύστημα Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ)

2.1 Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Εργασιών 1

3 Υποσύστημα Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Public Sector Business Intelligence Platform)

3.1

Εργαλείο επιχειρησιακής Ευφυΐας. Αφορά 3 έτη (1 έτος υλοποίησης 
και 2 έτη χρήσης)  τουλάχιστον 3 αδειών desktop professional και 
τουλάχιστον 10 αδειών server interactor καθώς και τις συνολικές ερ-
γασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, προετοιμασίας διαλει-
τουργικότητας με πηγές δεδομένων και δημιουργία αναφορών, δη-
μιουργία ομάδων-χρηστών-δικαιωμάτων,  εκπαίδευσης στελεχών 
ΠΚΜ.

1

4
Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση Ροών Διαδικα-
σιών

Κατ’ αποκοπή

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή-σφραγίδα)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μελών ομάδας έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο,
σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ που να εξασφαλίζει την ελάχιστη χρονική απαίτηση σύμφωνα με το ρόλο
του στο έργο

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος  και  Καθήκοντα  στο
Έργο (ή Θέση)

ΑπασχόλησηστοΈργο

Περίοδος
(από – έως)

ΕΤΗ

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ  ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ

Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)
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Υποσύστημα  έργου
στο  οποίο  θα  απα-
σχοληθούν

Τακτικός  Υπάλληλος/
Υπεργολάβος/Εξωτε-
ρικός Συνεργάτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ– Πίνακες συμμόρφωσης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  -  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α1:   Σύστημα Ενημέρωσης  για  Επιχειρησιακές  Διαδικασίες
(Συντελεστής βαρύτητας 25%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1– ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α1: Σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών

(Συντελεστής βαρύτητας 25%)

Α/
Α

Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρεωτ
ικό  (Ναι/
Όχι)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο
και  άμεσα
προσφερόμε
νο  κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρε
ται:
Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

Υποσύστημα Α1.1 : Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες (5%)

1.1 Το  σύνολο  της
λειτουργικότητας
του
υποσυστήματος
Α1.1 

Περιγράφεται
στο  σύνολο  της
ενότητας  3.3.1
Απαιτήσεις
Υποσυστήματος
Α.1.1:  Σύστημα
Ενημέρωσης για
Επιχειρησιακές
Διαδικασίες και
όπως
συμπληρώνεται
και  επεξηγείται
στην  εισαγωγή
της  ενότητας
3.3
Προδιαγραφές
Υποσυστήματος
Α1:  Πλατφόρμα
Ψηφιακών
Υπηρεσιών
καθώς  και  στις
ενότητες  1.3
Σκοπός  και
στόχοι  του
έργου,  2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότ
ητας  είναι
απαιτητό και
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφετα
ι  στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
αντίστοιχου
υποσυστήμα
τος. 

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί  ως
προς  την
κατανόηση  του
υποσυστήματος
και  της
λειτουργικότητας
του,  την
προτεινόμενη
αρχιτεκτονική,
την λύσης που θα
προσφέρει
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση  με
την  ζητούμενη
λειτουργικότητα
του
υποσυστήματος
καθώς και με ότι
σχετικό  με  το
υποσύστημα
επιπλέον  θα
προσφέρει.
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ΕΡΓΟΥ,  3.1
Προδιαγραφές
συνολικού
συστήματος

Υποσύστημα  Α1.2  :  Σύστημα  Εξατομικευμένης  Παροχής  Ψηφιακών  Υπηρεσιών  σε  Πολίτες  και
Επιχειρήσεις (30%)

1.2 Το  σύνολο  της
λειτουργικότητας
του
υποσυστήματος
Α1.2

Περιγράφεται
στο  σύνολο  της
ενότητας  3.3.2
Απαιτήσεις
Υποσυστήματος
Α.1.2:  Σύστημα
Εξατομικευμένη
ς  Παροχής
Ψηφιακών
Υπηρεσιών  σε
Πολίτες  και
Επιχειρήσεις
όπως
συμπληρώνεται
και  επεξηγείται
στην  εισαγωγή
της  ενότητας
3.3
Προδιαγραφές
Υποσυστήματος
Α1:  Πλατφόρμα
Ψηφιακών
Υπηρεσιών
καθώς  και  στις
ενότητες  1.3
Σκοπός  και
στόχοι  του
έργου,  2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ,  3.1
Προδιαγραφές
συνολικού
συστήματος

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότ
ητας  είναι
απαιτητό και
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφετα
ι  στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
αντίστοιχου
υποσυστήμα
τος. 

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί  ως
προς  την
κατανόηση  του
υποσυστήματος
και  της
λειτουργικότητας
του,  την
προτεινόμενη
αρχιτεκτονική,
την λύσης που θα
προσφέρει
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση  με
την  ζητούμενη
λειτουργικότητα
του
υποσυστήματος
καθώς και με ότι
σχετικό  με  το
υποσύστημα
επιπλέον  θα
προσφέρει.

Υποσύστημα Α1.3 : Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών (30%)

1.3 Το  σύνολο  της
λειτουργικότητα
ς  του
υποσυστήματος
Α1.3

Περιγράφεται
στο  σύνολο  της
ενότητας  3.3.3
Απαιτήσεις
Υποσυστήματος
Α.1.3:  Σύστημα

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότ
ητας  είναι
απαιτητό και
παραδοτέο

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί  ως
προς  την
κατανόηση  του
υποσυστήματος
και  της
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Διαχείρισης
Ψηφιακών
Επιχειρησιακών
Διαδικασιών
(frontend) όπως
συμπληρώνεται
και  επεξηγείται
στην  εισαγωγή
της  ενότητας
3.3
Προδιαγραφές
Υποσυστήματος
Α1:  Πλατφόρμα
Ψηφιακών
Υπηρεσιών
καθώς  και  στις
ενότητες  1.3
Σκοπός  και
στόχοι  του
έργου,  2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ,  3.1
Προδιαγραφές
συνολικού
συστήματος

κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφετα
ι  στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
αντίστοιχου
υποσυστήμα
τος. 

λειτουργικότητας
του,  την
προτεινόμενη
αρχιτεκτονική,
την λύσης που θα
προσφέρει
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση  με
την  ζητούμενη
λειτουργικότητα
του
υποσυστήματος
καθώς και με ότι
σχετικό  με  το
υποσύστημα
επιπλέον  θα
προσφέρει.

Υποσύστημα  Α1.4  :  Σύστημα  διαχείρισης  συνολικού  έργου  για  τις  όψεις  της  διαχείρισης  χρηστών,
ρόλων,  δικαιωμάτων  (απαιτήσεις  single sign on,  single sign in GDPR-compliant),  διαχείριση
διαλειτουργικότητας, διαχείρισης διεπαφών και λειτουργικότητας για  κατ’ ελάχιστον υποσύστημα Α1,
μοντελοποιητής  (35%)

1.4 Το  σύνολο
της
λειτουργικότ
ητας  του
υποσυστήμα
τος Α1.4

Περιγράφεται
στο  σύνολο  της
ενότητας   3.3.4
Απαιτήσεις
Υποσυστήματος
Α.1.4:  Σύστημα
διαχείρισης
συνολικού
έργου  για  τις
όψεις  της
διαχείρισης
χρηστών,
ρόλων,
δικαιωμάτων
(απαιτήσεις
single sign on,
single sign in
GDPR-

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότ
ητας  είναι
απαιτητό και
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφετα
ι  στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
αντίστοιχου
υποσυστήμα
τος. 

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί  ως
προς  την
κατανόηση  του
υποσυστήματος
και  της
λειτουργικότητας
του,  την
προτεινόμενη
αρχιτεκτονική,
την λύσης που θα
προσφέρει
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση  με
την  ζητούμενη
λειτουργικότητα
του
υποσυστήματος
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compliant),
διαχείριση
διαλειτουργικότ
ητας,
διαχείρισης
διεπαφών  και
λειτουργικότητ
ας  για   κατ’
ελάχιστον
υποσύστημα
Α1,
μοντελοποιητής
,  κλπ. όπως
συμπληρώνεται
και  επεξηγείται
στην  εισαγωγή
της  ενότητας
3.3
Προδιαγραφές
Υποσυστήματος
Α1:  Πλατφόρμα
Ψηφιακών
Υπηρεσιών
καθώς  και  στις
ενότητες  1.3
Σκοπός  και
στόχοι  του
έργου,  2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ,  3.1
Προδιαγραφές
συνολικού
συστήματος

καθώς και με ότι
σχετικό  με  το
υποσύστημα
επιπλέον  θα
προσφέρει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών
Εργασιών

(Συντελεστής βαρύτητας 45%)

Α/Α Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρε
ωτικό
(Ναι/όχι
)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο και
άμεσα
προσφερόμεν
ο  κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρεται
και
διατίθεται:
Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

2.1

Υποστήριξη της
έννοιας
Υπόθεσης

3.4.1.1
Υποστήριξη  της
έννοιας
Υπόθεσης

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.2

Λειτουργία
έξυπνης
σάρωσης

3.4.1.2.1
Υποχρεωτικές
μέθοδοι  της
λειτουργίας
έξυπνης
σάρωσης

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.3 Λειτουργία
Πρωτοκόλλου

3.4.1.3
Λειτουργία
Πρωτοκόλλου

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
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υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.4

Λειτουργία
ψηφιακής
υπογραφής επί
του  εγγράφου
και  ελέγχου
εγκυρότητας
ψηφιακών
υπογραφών

3.4.1.4
Λειτουργία
ψηφιακής
υπογραφής  επί
του  εγγράφου
και  ελέγχου
εγκυρότητας
ψηφιακών
υπογραφών

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.5

Λειτουργία
εκτέλεσης ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου
(δρομολόγηση
εγγράφου)

3.4.1.5
Λειτουργία
εκτέλεσης  ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου
(δρομολόγηση
εγγράφου), 

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.6

Βασικές
λειτουργίες
κατά  την
εκτέλεση  ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου

3.4.1.6  Βασικές
λειτουργίες κατά
την  εκτέλεση
ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.7 Δευτευρεύουσ
ες  λειτουργίες
κατά  την
εκτέλεση  ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου

3.4.1.7
Δευτευρεύουσες
λειτουργίες κατά
την  εκτέλεση
ροής
διεκπεραίωσης
εγγράφου

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
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με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.8

Λειτουργία
αυτόματης
συμπλήρωσης
πινακίου
υπογραφόντων

3.4.1.11
Λειτουργία
αυτόματης
συμπλήρωσης
πινακίου
υπογραφόντων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.9

Λειτουργία
σήμανσης  των
εγγράφων  ως
προς  το  χρόνο
διατήρησης
τους  και  την
διαβάθμιση
τους

3.4.1.12
Λειτουργία
σήμανσης  των
εγγράφων  ως
προς  το  χρόνο
διατήρησης τους
και  την
διαβάθμιση τους

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.10

Λειτουργία
δημιουργίας
εγγράφου

3.4.1.13
Λειτουργία
δημιουργίας
εγγράφου

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.11 Λειτουργία
διεκπεραίωσης
εγγράφου

3.4.1.14
Λειτουργία
διεκπεραίωσης
εγγράφου

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
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λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.12

Αποθετήριο
Πρότυπων
Εγγράφων

3.4.1.15
Αποθετήριο
Πρότυπων
Εγγράφων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.13

«Έξυπνο»
πρότυπο
έγγραφο

3.4.1.16
«Έξυπνο»
πρότυπο
έγγραφο (με  ότι
περιέχει)

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.14

Εκτυπωτικά 3.4.1.18
Εκτυπωτικά

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.15 Λειτουργία
αναζήτησης

3.4.1.19
Λειτουργία
αναζήτησης (με
ότι περιέχει)

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
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στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.16

Διεπαφές
χρήστη

3.4.1.20
Διεπαφές
χρήστη

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.17

Αποθετήριο
εγγράφων  και
υποθέσεων

3.4.1.21
Αποθετήριο
εγγράφων  και
υποθέσεων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.18

Λειτουργία
χειρισμού
εγγράφων
ενημέρωσης

3.4.1.22
Λειτουργία
χειρισμού
εγγράφων
ενημέρωσης

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.19 Λειτουργία
χειρισμού  μη

3.4.1.23
Λειτουργία

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
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ενημερωτικών
εγγράφων  που
μπαίνουν
αρχείο

χειρισμού  μη
ενημερωτικών
εγγράφων  που
μπαίνουν αρχείο

θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.20

Διαχείριση
υποσυστημάτω
ν  και
λειτουργιών

3.4.2.1
Διαχείριση
υποσυστημάτων
και λειτουργιών

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.21

Διαχείριση
οργανογράμμα
τος

3.4.2.2
Διαχείριση
οργανογράμματ
ος

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.22

Διαχείριση
ρόλων

3.4.2.3
Διαχείριση
ρόλων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.
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2.23

Διαχείριση
χρηστών

3.4.2.4
Διαχείριση
χρηστών

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.24

Διαχείριση
δικαιωμάτων

3.4.2.5
Διαχείριση
δικαιωμάτων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.25

Διαχείριση
συσχέτισης
χρηστών  με
ρόλους

3.4.2.6
Διαχείριση
συσχέτισης
χρηστών  με
ρόλους

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.26 Διαχείριση
Υποθέσεων

3.4.2.7
Διαχείριση
Υποθέσεων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
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απαραίτητο.

2.27

Διαχείριση
διαδικασιών

3.4.2.8
Διαχείριση
διαδικασιών

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.28

Διαχείριση
ροών
διαδικασιών

3.4.2.9
Διαχείριση ροών
διαδικασιών

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.29

Διαχείριση
σήμανσης  των
εγγράφων  ως
προς  το  χρόνο
διατήρησης
τους  και  την
διαβάθμιση
τους

3.4.2.11
Διαχείριση
σήμανσης  των
εγγράφων  ως
προς  το  χρόνο
διατήρησης τους
και  την
διαβάθμιση τους

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.30 Διαχείριση
Αποθετηρίου
Πρότυπων
Εγγράφων

3.4.2.13
Διαχείριση
Αποθετηρίου
Πρότυπων
Εγγράφων

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
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υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.31

Διαχείριση
αποθετηρίου
εγγράφων,
ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης
και
ευρετηρίασης
εγγράφων
συστήματος

3.4.2.14
Διαχείριση
αποθετηρίου
εγγράφων,
ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης
και
ευρετηρίασης
εγγράφων
συστήματος

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.32

Διαχείριση
εκτυπωτικών
(report
generator)

3.4.2.16
Διαχείριση
εκτυπωτικών
(report
generator)

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.33

Διαχείριση
παραμέτρων
συστήματος

3.4.2.17
Διαχείριση
παραμέτρων
συστήματος

Ναι Όχι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

2.34 Σύνολο
υπόλοιπων
υποχρεωτικών
λειτουργιών

3.4.1.8
Λειτουργία
αυτοματοποιημέ
νης
συμπλήρωσης
μεταδεδομένων
και  λέξεων

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότη
τας  είναι
απαιτητό  και
παραδοτέο
κατά  την

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί ως
προς   την
προσφερόμενη
λύση
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση
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κλειδιών
(keywords),
3.4.1.9
Δευτερεύουσες
λειτουργίες
αυτοματοποιημέ
νης
συμπλήρωσης
μεταδεδομένων
και  λέξεων
κλειδιών,
3.4.1.16
Ενημέρωση
μεταδεδομένων
εγγράφων  και
υποθέσεων,
3.4.2.10
Διαχείριση
αρμοδιοτήτων,
3.4.2.15
Διαχείριση
διαλειτουργικότ
ητας,  3.4.2.18
Διαχείριση
αλλαγής,
3.4.1.23
Λειτουργία
διαχείρισης
καταγγελιών
από  την  οπτική
της ΠΚΜ

ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφεται
στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
υποσυστήματ
ος. 

με  την
ζητούμενη
λειτουργικότητ
α
υποσυστήματο
ς καθώς και ότι
επιπλέον
λειτουργικότητ
α  θα
προσφερθεί.

2.35 Σύνολο
προαιρετικών
λειτουργιών 

3.4.1.2.2
Προαιρετικές
μέθοδοι  της
λειτουργίας
έξυπνης
σάρωσης,
3.4.2.19
Διαχείριση
λειτουργίας  OCR
(Προαιρετική
λειτουργία)

Όχι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότη
τας  εφόσον
προσφερθεί
θα  είναι
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφεται
στο
χρονοδιάγρα
μμα  και  τις
φάσεις  του
υποσυστήματ

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί ως
προς   την
προσφερόμενη
λύση
αναλύοντας  τη
συμμόρφωση
με  την
ζητούμενη
λειτουργικότητ
α
υποσυστήματο
ς καθώς και ότι
επιπλέον
λειτουργικότητ
α  θα
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ος. προσφερθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ  3  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Α3:   Σύστημα  Επιχειρησιακής  Ευφυΐας  (Συντελεστής
βαρύτητας 10%)

Α/Α Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρε
ωτικό
(Ναι/όχι
)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο και
άμεσα
προσφερόμεν
ο  κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρεται
και
διατίθεται:
Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

3.1

Το
προσφερόμενο
σύστημα
πρέπει  να
καλύπτει  το
σύνολο  των
λειτουργικών
απαιτήσεων

3.5.1.
Λειτουργικές
απαιτήσεις

>=3  για
διαχειρι
στές

>=  10
για
δημιουρ
γία
αναφορ
ών

Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.2

Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
GDPR-
compliant.
Κάθε
Διεύθυνση/Υπη
ρεσία  θα
πρέπει  να  έχει
πρόσβαση
μόνο  στα
δεδομένα  που
παράγει.

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.3 Διαχείριση
ρόλων,
πολιτικών
πρόσβασης  και
ανάθεσης
δικαιωμάτων

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
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στους  χρήστες
της  υπηρεσίας
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας
καθώς  και  οι
μηχανισμοί
ολοκλήρωσης
με  την
υπηρεσία SSO

λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.4

Εξυπηρέτηση
αιτήσεων  των
διαβαθμισμέν
ων χρηστών για
συγκριτικά
ιστορικά
στοιχεία  και
παραγωγή
προσωποποιημ
ένης
πληροφορίας,
στο  πλαίσιο
χρήσης  των
δυνατοτήτων
επιχειρηματική
ς  ευφυΐας  από
κάθε  μέλος  /
επιχείρηση
ξεχωριστά

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.5

Να
υποστηρίζεται
η  σύνδεση  με
διάφορες
πηγές
δεδομένων
όπως  XML,
Stored
Procedures,
Πολυδιάστατο
υς  κύβους,
σχεσιακές
βάσεις
δεδομένων,
flat files κ.λπ. 

3.5.2
Χαρακτηριστικά
που  θα  πρέπει
να  καλύπτει  το
σύστημα

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.6 Θα  πρέπει  οι
πηγές,  οι
αναφορές  και
οι  εν  λόγω

3.5.2
Χαρακτηριστικά
που  θα  πρέπει
να  καλύπτει  το

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
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δομές  να
παρουσιάζοντα
ι  με
επιχειρησιακού
ς όρους και να
κρύβουν  την
πολυπλοκότητ
α  των
πρωτογενών
πηγών. 

σύστημα στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.7

Να  έχει  το
προϊόν  κάποιο
γραφικό
εργαλείο
διαχείρισης
των
«metadata»
και  των
μοντέλων  των
δεδομένων
μέσω
παραθυρικού
περιβάλλοντος
χωρίς  την
ανάγκη
εγγραφής SQL. 

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.8

Τα  ερωτήματα
θα  πρέπει  να
κατευθύνονται
αυτόματα
στους
αντίστοιχους
συγκεντρωτικο
ύς  (summary)
πίνακες,
εφόσον  αυτοί
υπάρχουν 

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.9 Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
υποστηρίζει
την
παρουσίαση
μετρήσιμων
μεγεθών  με

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
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χρονικά
κριτήρια

υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.10

Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
βασίζεται  σε
ανοιχτά
πρότυπα και να
μπορεί  να
συνεργασθεί
με  τις
υπάρχουσες
υποδομές 

3.5.1.
Λειτουργικές
απαιτήσεις

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.11

Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
υποστηρίζει
multi-user
περιβάλλον
ανάπτυξης  το
οποίο  θα
επιτρέπει  την
παράλληλη
ανάπτυξη  της
λύσης  από
παραπάνω  του
ενός
χρήστη/διαχειρ
ιστή. 

3.5.1.
Λειτουργικές
απαιτήσεις

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.12

Να μπορούν οι
χρήστες  να
εμφανίσουν
δεδομένα  από
διαφορετικές
πηγές  στο  ίδιο
εκτυπωτικό/αν
αφορά. 

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.13 Να μπορούν οι
τελικοί χρήστες

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
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να  φτιάξουν
μία  αναφορά
μέσω ενός web
browser ή
standalone tool
. 

θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.14

Να μπορούν οι
τελικοί χρήστες
να κάνουν  drill
down/up/
across μέσω
ενός  web
browser ή
standalone tool
.

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.15

Να
υποστηρίζεται
δημιουργία
αναφορών  και
templates
μέσω  φιλικών
εργαλείων 

3.5.4
Δυνατότητες
Αναφορών  και
Συμπερασμάτων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.15 Θα  πρέπει  να
υποστηρίζει  τη
δημιουργία
Master-Detail
αναφορών
όπου  μια
αναφορά  θα
μπορεί  να
«στείλει»
πληροφορίες
σε  μια  ή
περισσότερες
αναφορές  ή

3.5.4
Δυνατότητες
Αναφορών  και
Συμπερασμάτων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.
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όψεις. 

3.16

Να επιτρέπεται
στους  χρήστες
η  οργάνωση
των
προσωπικών
του
αναφορών/δεδ
ομένων  σε
φακέλους. 

3.5.4
Δυνατότητες
Αναφορών  και
Συμπερασμάτων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.17

Το  περιβάλλον
εργασίας  θα
πρέπει να είναι
κοινό  και  να
διαθέτει κοινές
πολιτικές
ασφαλείας  και
κοινά
μεταδεδομένα
ανεξάρτητα
από  το  εάν  η
ανάλυση
βασίζεται  σε
σχεσιακή  βάση
δεδομένων,
απλά  αρχεία  ή
πολυδιάστατου
ς κύβους. 

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.18

Να υποστηρίζει
πολλαπλά
επίπεδα
ασφαλείας
όπως  χρήστης,
ομάδα
χρηστών κ.λπ.

3.5.4
Δυνατότητες
Αναφορών  και
Συμπερασμάτων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.19 Να  επιτρέπει
επαλήθευση
των  χρηστών

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
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από εξωτερικές
πηγές  (π.χ.
LDAP,  External
Database
Authentication
κ.ά.)  έχοντας
πρόσβαση  στο
προσωπικό
τους
περιβάλλον
μέσα  από  τον
προσφερόμενο
Single-Sign-On
μηχανισμό. 

πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.20

Να  είναι
συμβατή  με
διάφορες
πλατφόρμες/λε
ιτουργικά
συστήματα.  Να
αναφερθούν.

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.21

Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
υποστηρίζει
caching τόσο
στο  επίπεδο
των  αναφορών
όσο  και  των
μετά-
δεδομένων. 

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

3.22 Το  σύστημα
Επιχειρηματική
ς  Ευφυΐας  θα
πρέπει  να
υποστηρίζει
διασύνδεση
και
ολοκλήρωση
με  εξωτερικά

3.5.3  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει και
θα  αναλύσει
πως  υλοποιεί
στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
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συστήματα  και
εφαρμογές  με
ποικίλες
μεθόδους
όπως  web
services,  XML,
SOAP,  URL
Parameters,
RSS Report
Feeds κ.λπ.

υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

(Συντελεστής βαρύτητας 10%)

Α/
Α

Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρεωτι
κό
(Ναι/Όχι)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο  και
άμεσα
προσφερόμενο
κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρετ
αι: Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

4.1 Προδιαγραφές
για  τη
Βελτιστοποίησ
η   και  την
Ψηφιοποίηση
Διαδικασιών

3.6
Προδιαγραφέ
ς  για  τη
Βελτιστοποίη
ση   και  την
Ψηφιοποίηση
Διαδικασιών

Ναι Όχι.  Το σύνολο
της
λειτουργικότητ
ας  είναι
απαιτητό  και
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου
όπως  αυτή
περιγράφεται
στο
χρονοδιάγραμμ
α  και  τις
φάσεις  του

Η  εταιρεία  θα
αξιολογηθεί  ως
προς  την
κατανόηση  της
ζητούμενης
υπηρεσίας,  το
μεθοδολογικό
πλαίσιο,  την
προτεινόμενη
λύση  που  θα
καθώς  και  με
ότι  σχετικό  με
την  ζητούμενη
υπηρεσία
επιπλέον  θα

87





αντίστοιχου
υποσυστήματο
ς. 

προσφέρει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Συντελεστής βαρύτητας 8%)

Α/
Α

Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρεωτ
ικό  (Ναι/
Όχι)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο
και  άμεσα
προσφερόμε
νο  κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρε
ται:
Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

5.
1

Προδιαγραφές
συνολικού
συστήματος

3.1
Προδιαγραφέ
ς  συνολικού
συστήματος

Ναι Όχι.  Το
σύνολο  της
λειτουργικότ
ητας  είναι
απαιτητό και
παραδοτέο
κατά  την
ολοκλήρωση
του  έργου.
Ωστόσο,
καθώς
αφορά  τόσο
το  σύνολο
του  έργου
όσο  και  τα
επιμέρους
τμήματα
του,  θα
πρέπει  ότι
περιγράφετ
αι  σε  αυτήν
την  ενότητα
να διέπει  τα
παραδοτέα
που  είναι
απαιτητά
κατά  την
υπογραφή
της
σύμβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(Συντελεστής βαρύτητας 2%)

Α/Α Περιγραφή
προδιαγραφής

Σχετική
Απαίτηση

Υποχρεωτικό
(Ναι/Όχι)

Υποχρεωτικά
διαθέσιμο  και
άμεσα
προσφερόμενο
κατά  την
ημερομηνία
υπογραφής
σύμβασης
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
εταιρείας
(Προσφέρεται:
Ναι/Όχι)

Παραπομπή
Εταιρείας

6.1 Σύστημα
Σχεσιακής
Βάσης
Δεδομένων
(DBMS)

3.2.1
Σύστημα
Σχεσιακής
Βάσης
Δεδομένων
(DBMS)

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει
και  θα
αναλύσει  πως
υλοποιεί  στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

6.2 Σχήμα
Δεδομένων

3.2.2  Σχήμα
Δεδομένων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει
και  θα
αναλύσει  πως
υλοποιεί  στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

6.3 Υλοποίηση
Ασφάλειας
στο  σχήμα
δεδομένων

3.2.3
Υλοποίηση
Ασφάλειας
στο  σχήμα
δεδομένων

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει
και  θα
αναλύσει  πως
υλοποιεί  στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
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υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

6.4 Έγγραφα
συστήματος

3.2.4
Έγγραφα
συστήματος

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει
και  θα
αναλύσει  πως
υλοποιεί  στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

6.5 Δικαιώματα
πρόσβασης

3.2.5
Δικαιώματα
πρόσβασης

Ναι Ναι Η  εταιρεία  θα
περιγράψει
και  θα
αναλύσει  πως
υλοποιεί  στη
προσφερόμενη
λύση  την
προδιαγραφή
με  ότι
υποστηρικτικό
υλικό  κρίνει
απαραίτητο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (1-6)

Περιγραφή Απαίτησης Υποχρεωτικό
(Ναι/Όχι)

Απάντηση
Εταιρείας
(Ναι/Όχι)

Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για
την κάλυψη των προδιαγραφών και να μην περιορισθεί σε απλή αναφορά
των δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος

Ναι

Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για
την νόμιμη χρήση των ζητούμενων λειτουργιών

Ναι

Η  καταφατική  απάντηση  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  ισοδυναμεί  με  την
προσφορά των αντίστοιχων υποσυστημάτων/λειτουργιών/υπηρεσιών για την
υποστήριξη της επιθυμητής λειτουργικότητας

Ναι
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Εγκατάσταση  και  αρχική  παραμετροποίηση  όλων  των
συστημάτων/υποσυστημάτων/λειτουργιών.

Ναι

Υπηρεσίες  συντήρησης  και  υποστήριξης  (διόρθωση  λαθών/αστοχιών
λογισμικού,  τροποποίηση/δημιουργία  λειτουργιών  και  λειτουργικότητας
λόγω αλλαγής θεσμικού πλαισίου,  κλπ)  για 2 έτη από την παράδοση του
έργου (δηλ. η περίοδος της καλής λειτουργίας θα είναι 2 έτη)

Ναι

Η  συντήρηση  και  υποστήριξη  κατά  την  περίoδο  καλής  λειτουργίας  του
συστήματος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον και όχι αποκλειστικά:

Αναβάθμιση λόγων προβληματικής συμπεριφοράς του λογισμικού 

Aναβάθμιση  λειτουργικότητας  λόγω  προσαρμογής  στην  εθνική  και
ευρωπαϊκή  νομοθεσία,  καθώς  και  επικαιροποίηση  της  απαίτησης  GDPR-
compliance

Αναβαθμίσεις  σε  τρίτα  εργαλεία/συστήματα  που  η  προσφερόμενη
πλατφόρμα χρησιμοποιεί για την επίτευξη των προσφερόμενων λειτουργιών
μέσω  του  συστήματος  ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων  και  ροών
εργασιών

Αναβάθμιση  λειτουργικότητας  λόγω  αλλαγής  σε  συστήματα  με  τα  οποία
καλείται  να  διαλειτουργεί  (Πρωτόκολλο  BACKOFFICE φορέα,  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ,  Εθνικό  Τυπογραφείο,  ΣΗΔΕ  Υπουργείου  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,  Ψηφιακά  Οργανογράμματα  Υπουργείου  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κλπ)

Ναι

Εκπαίδευση χρηστών ΠΚΜ (επιτόπου σε κάθε ενότητα) Ναι

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ανεπιφύλακτα για τα παρακάτω:

Υιοθέτηση  των  βασικών  τεχνικών  προδιαγραφών  του  έργου  με  τίτλο:
«Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και
Διαλειτουργικότητας  με  απομακρυσμένες  ψηφιακές  υπογραφές  καθώς  και
Μηχανισμό  Υποστήριξής  του  (helpdesk)»  [σύνδεσμος  διαβούλευσης  του
έργου:  https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-
RFI.pdf ].  Το  μέρος  του  φυσικού  αντικειμένου  του  έργου  που  αφορά  σε
υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) κατά την
ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να υιοθετεί τις παραπάνω αναφερόμενες
τεχνικές προδιαγραφές της οριζόντιας Δράσης ΣΗΔΕ που υλοποιείται από την
ΓΓΨΠ.

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

Διασφάλιση ότι το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια
των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού, θα αποτελεί παραδοτέο του έργου,
θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που
θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα.

Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα

Ναι
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για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα) .

Υλοποίηση  του  έργου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  «Πλαίσιο  Παροχής
Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης»  (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989,  ΦΕΚ
1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο 

Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63)
και προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα
με αναπηρίες,  όπως αυτά ορίζονται  ήδη στο άρθρο 60 του Ν.  4488/2017,
αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει από την ενσωμάτωση
στο  Εθνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  2016/2102  (eAccessibility)  «για  την
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές
των οργανισμών του δημόσιου τομέα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ– Σχέδιο σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεταξύ

1. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Και

2. του/ της ………………………………………..

για το έργο με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων
υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας»

Στην  Θεσσαλονίκη  σήμερα,  ……………..,  ημέρα  ………….,  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64, μεταξύ:

α) Αφενός, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), καλουμένης εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» που
εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη,  26ης Οκτωβρίου  64  (Τ.Κ.  54627),  εκπροσωπούμενης  νόμιμα  από  τ
………………………………………… και, 

β)  αφετέρου  τ……………….  «………………………..,  που  εδρεύει  ……………………..  με  ΑΦΜ  …………………………,
τηλέφωνο ……………, φαξ:  210………………..,  e–mail:  …………………..και  η οποία συμβάλλεται  στην παρούσα
εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της  …………………………., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος»,

Οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη»,

Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων:

1. Την υπ’ Αρ. …………………… απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για
την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστη-
μάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινω-
νιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων εβδομή-
ντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (372.863,29€), συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ .

2. Την υπ’ αρ.: ……………….απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ:…………….) για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού Έργου.

3. Την από …………. προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου …………, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις. 

4. Τα υπ’ αρ.: …………. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου. 
5. Τη με αρ.: ……………Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ,  Κατακύρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.).
6. Την υπ’ αρ.: …… σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την έγκριση της σύμβασης

7. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του
έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια μέχρι …………..





συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή υπηρεσιών  ανάπτυξης  εργαλείων  και  συστημάτων  για  την
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  ενός  συνόλου  υπηρεσιών  που  βασισμένο  στις  αρχές  της
ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  στη  διαλειτουργικότητα  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και  του
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ, που θα προάγει την διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης όπως αυτή
εκτελείται  από  τις  υπηρεσίες  της  ΠΚΜ,  την  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  συναλλασσόμενων
(πολιτών/επιχειρήσεων/δημοσίων υπηρεσιών), την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, την αύξηση
της ιχνηλασιμότητας της διεκπεραίωσης των υποθέσεων καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
των στελεχών του φορέα. 

Συγκεκριμένα,  στο  αντικείμενο  περιλαμβάνεται  τόσο  ο  σχεδιασμός,  η  υλοποίηση,  εγκατάσταση,
παραμετροποίηση  και  λειτουργία  συστήματος  ψηφιακής  εξυπηρέτησης  πολιτών  και  επιχειρήσεων,  το
οποίο θα εμπεριέχει ένα σύνολο υποσυστημάτων που αντιμετωπίζουν ολιστικά το θέμα τόσο από την
άποψη του συναλλασσόμενου όσο και από τη μεριά της ΠΚΜ ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη και
παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και η ικανοποίηση κατάλληλων συνθηκών
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.  Στο πλαίσιο του
έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες για το σύνολο διαδικασιών που θα βελτιστοποιηθούν, θα
μοντελοποιηθούν και θα ψηφιοποιηθούν από τον ανάδοχο με χρήση των υποσυστημάτων και εργαλείων
του υπό προμήθεια συστήματος.

Ειδικότερα  στο  αντικείμενο  του  έργου  διακρίνονται  επιμέρους  υποσυστήματα  λογισμικού  με
συγκεκριμένο  σκοπό  και  λειτουργία.  Πρέπει  να  εξασφαλίζεται  ότι  τα  επιμέρους  υποσυστήματα
συνεργάζονται,  διασυνδέονται  και  διαλειτουργούν  πλήρως,  αποκλείοντας  τις  περιπτώσεις  όπου
λειτουργικές  απαιτήσεις  του  συνολικού  συστήματος  δεν  προσφέρονται  από  κανένα  επιμέρους
υποσύστημα, καθώς και τις περιπτώσεις μη αιτιολογημένης επικάλυψης υλοποίησης απαιτήσεων, δηλ. η
ίδια απαίτηση να υλοποιείται από παραπάνω από ένα υποσύστημα.

Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ' αρ.……………, διακήρυξης
(η οποία δηµοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ: ………………. και αριθµό ηλεκτρονικής καταχώρησης στο
ΕΣΗ∆ΗΣ: ………….) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του
αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό
περιλαμβάνει, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα  Αρχή  και  την  ΕΠΠΕ,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
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3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο,
παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  αποτελεσματική  λήψη  αποφάσεων,  κατόπιν
συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε
περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  από  αποκλειστική
υπαιτιότητά του υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  εγγυάται  για  τη  διάθεση  του  αναφερομένου  στην  Προσφορά  του,
επιστημονικού και  λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα,  ώστε  να  ανταποκριθούν  πλήρως  στις
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάσταση  μέλους  της  Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου,  οπότε  ο
Ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  σε  αντικατάσταση  με  άλλο  πρόσωπο,  ανάλογης  εμπειρίας  και
προσόντων.  Αντικατάσταση  μέλους  της  Ομάδας  Έργου του  Αναδόχου,  κατόπιν  αιτήματός  του,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να  ειδοποιήσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή εγγράφως,  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  ημερολογιακές
ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία  τους  μαζί  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει  ότι  κατά  το  χρονικό
διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να
αντικαταστήσει  άμεσα  τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες  με  άλλους  ανάλογης  εμπειρίας  και
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

7. O Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  και  πλήρως  υπεύθυνος  για  πράξεις  ή  παραλείψεις  του
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του
έργου  και  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή
παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το  συμφέρον  της
Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε  άλλη  αιτία  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση
καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης
ενός  εκ  των  μελών  της  ένωσης  που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η  Σύμβαση  εξακολουθεί  να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να
καταγγείλει τη Σύμβαση. 

11. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον
Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
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12. Μαζί με τα παραδοτέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα
αρχεία  δεδομένων  (ποσοτικών  και  ποιοτικών  –  αρχεία  .xls,  και  .doc αντίστοιχα)  που  θα
χρησιμοποιηθούν, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις περί
προσωπικών δεδομένων.

13. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση  Αναδόχου,  απομείωση  συμβατικού  τιμήματος,  αναστολή  εκτέλεσης  της  σύμβασης,
διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

14. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

3.1 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναλαμβάνει  να  παραδώσει  στον  Ανάδοχο  το  διαθέσιμο  πληροφοριακό
υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου.

3.2  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  επίσης  να  απαντήσει  στα  κοινοποιούμενα  ερωτήματα  του
Αναδόχου,  που  αφορούν  στις  ενέργειες,  στις  οποίες  θα  προβεί  ο  Ανάδοχος,  προκειμένου  να
εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην προ-
σφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, οι οποίες και απο-
τελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής.

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη και στην
προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας σύμβασης
και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  Προκήρυξης  θεωρούνται  ισχυρότεροι  των  όρων  της
προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθµ: ………..  ∆ιακήρυξη µε
……………… του έργου, και στην υπ.αρ. ………………απόφαση ΟΕ ΠΚΜ περί κατακύρωσης του έργου
και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως
…………….. Το έργο του Αναδόχου, θα αποτυπωθεί στα παρακάτω παραδοτέα,  σύμφωνα με το
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

5.2 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και  διοίκηση αυτής, η οποία και
θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, για όλα τα
ζητήματα  που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,  στη  λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου ή/ και ο/η Πρόεδρος της ή/ και ο/η προϊστάμενος
της  Αναθέτουσας  Αρχής  έχει  το  δικαίωμα  να  προσκαλεί  τον  Ανάδοχο σε  συσκέψεις,  κατά  τις
οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα
που  ανακύπτουν  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου  και  θα  δίδονται  οδηγίες,  κατευθύνσεις  και
διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου,
εάν η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους
της  Σύμβασης  και  τις  τιθέμενες  προδιαγραφές,  ενημερώνει  εγγράφως τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος
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υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

5.3     Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και να
συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  της  τριμελούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  Έργου  και  της
Αναθέτουσας Αρχής.

5.4 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
του  έργου  (ΕΠΕ)  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  221  του  ν.
4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας. 

5.5 Ο Ανάδοχος υποβάλλει  στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην Ελληνική
γλώσσα  σε  δύο  (2)  αντίτυπα,  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή  που  θα  είναι  πλήρως
επεξεργάσιμη και  ελέγξιμη.  Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται  με συνοδευτική  επιστολή με  την
οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους.

5.6 Τα παραδοτέα εκάστου  τμήματος  παραλαμβάνονται  τμηματικά  από την  Επιτροπή Παραλαβής
Έργου (ΕΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους και υποβολής από τον Ανάδοχο
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα
παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

5.7         Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Η ΕΠΕ αξιολογεί  τα παραδοτέα βάσει  της συνέπειας,  συνάφειας,  πληρότητας, αξιοπιστίας/
ρεαλιστικότητας  και  σαφήνεια  τους  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  του  έργου,  όπως  αυτό
περιγράφεται  στη  παρούσα.  Συσκέψεις  μεταξύ  των  δύο  επιτροπών  δύναται  να
πραγματοποιηθούν. 

2. Η ΕΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των
Παραδοτέων,  συμπεριλαμβανομένων  παρατηρήσεων  επί  των υποχρεώσεων  του  Αναδόχου
κατά την  εξεταζόμενη  περίοδο.  Οι  παρατηρήσεις  αυτές  κοινοποιούνται  εντός διαστήματος
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου.

3. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, χωρίς η
ΕΠΕ  να  κοινοποιήσει  στον  Ανάδοχο  παρατηρήσεις,  τότε  τα  παραδοτέα  θεωρούνται
παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και
τεκμηριώνονται σ’ αυτά.

4. Οι  παρατηρήσεις  της  ΕΠΕ  επί  των  Παραδοτέων  είναι  δυνατόν  να  περιλαμβάνουν:  (α)
Καταγραφή  ελλείψεων  στο  περιεχόμενο  των  παραδοτέων  (β)  Επισήμανση  σημείων  μη
ικανοποιητικής  παροχής  υπηρεσιών  από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και  (γ)  Ειδικότερες
κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.

5. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  επανυποβάλλει  τα  σχετικά  έγγραφα  ή  να  προβεί  στις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα
σημεία  που  του  επισημάνθηκαν,  σύμφωνα  με  τις  διαπιστωθείσες  ελλείψεις  του  εντός
χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον
Ανάδοχο  των  σχετικών  παρατηρήσεων  της  ΕΠΠΕ.  Εάν  παρέλθει  το  προηγούμενο  χρονικό
διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών,  χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει  στον Ανάδοχο
παρατηρήσεις,  τότε  τα  παραδοτέα  θεωρούνται  παραληφθέντα  καθώς  και  οι  αντίστοιχες
υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά.

6. Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η
Αναθέτουσα Αρχή με  έγγραφό της  κοινοποιεί  στον  Ανάδοχο εντός  διαστήματος  δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15)
δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του. Εάν παρέλθει το προηγούμενο
χρονικό διάστημα των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον
Ανάδοχο  παρατηρήσεις,  τότε  τα  παραδοτέα  θεωρούνται  παραληφθέντα  καθώς  και  οι
αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά.

7. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την
κρίση  της  ΕΠΕ  ικανοποιητικό,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  κινεί  τις  διαδικασίες  κηρύξεως  του
Αναδόχου έκπτωτου. 

8. Η  παρακολούθηση  του  έργου  του  Αναδόχου  από  την  τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης
Έργου,  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  ευθύνη  του  για  σφάλματα,  ανακρίβειες  ή
παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι
αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

9. Η Η ΕΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει  και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες,  την
πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση
των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως.

10. Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μετά την
ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, οπότε και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής. 

11. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας  μετατίθεται  ισόχρονα  ο  χρόνος  παράδοσης  μετά  από  εισήγηση  και  ειδική
αιτιολόγηση της ΕΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και υποβολής των
παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής:
 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και

παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, 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, 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και πα-
ραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% 

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επι-
βαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλού-
νται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα
που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη
συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
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6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

6.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον

Ανάδοχο έκπτωτο.
6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
6.6 Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας σύμβασης κατά

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/2016.
6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων  του Έργου  με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της

Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από εισήγηση και ειδική
αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη
υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του. 

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρ-
χαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη
Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έκπτωση,
ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που
παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και προσηκόντως. 

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το  Συμβατικό  Τίμημα  (καλούμενο  εφεξής  “Τίμημα”)  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  από  τον  Ανάδοχο,
ανέρχεται  συνολικά  στο  ποσό  ……………….. ,  ……………….  €  ,  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος
Φ.Π.Α., (πιο αναλυτικά:     ………………………………………..  

  

Η  καταβολή  της  αμοιβής  θα γίνει  ηλεκτρονικά,  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  όπως ισχύει,  και  αφού
προσκομισθούν  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  (τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών,  φορολογική  και
ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του αναδόχου) και γίνουν οι
νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ως εξής: 
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Με την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή της κατά τη σύμβαση ορθής και πλήρους υλοποίησης

 στο τέλος του 6ου μήνα και μετά την οριστική παραλαβή του υποσυστήματος Α2, ο ανάδοχος θα 
πληρωθεί το 26% του συμβατικού τιμήματος

 στο  τέλος του 12ου μήνα και μετά την οριστική παραλαβή του Υποσυστήματος Α1  και της 4ης

φάσης  του έργου  «Βελτιστοποίηση,  Μοντελοποίηση και  Ψηφιοποίηση Ροών Διαδικασιών»,  ο
ανάδοχος θα πληρωθεί το 66% του συμβατικού τιμήματος 

 στο τέλος του 14ου μήνα και με την οριστική παραλαβή του Υποσυστήματος Α3 ο ανάδοχος θα και
υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής  των αντίστοιχων Παραδοτέων  σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την επιτροπή Παραλαβής.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των σχετικών παραδοτέων, και
την  οριστική  παραλαβή  τους  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  Έργου,  η  οποία  με  τα  πρακτικά  της  θα
βεβαιώνει  α)  την  εμπρόθεσμη  παράδοσή  τους  και  β)  την  επιτυχή  υλοποίηση  και  ολοκλήρωσή  τους
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η πληρωμή της αξίας εκάστων παραδοτέων του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των παραστατικών
και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ανωτέρω  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

Η  καταβολή  της  εκάστοτε  δόσης  από  τον  Δικαιούχο  στον  Ανάδοχο  τελεί  υπό  την  προϋπόθεση  της
προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση.

Στο  ανωτέρω ποσό  του  συμβατικού  τιμήματος  του  έργου  περιλαμβάνονται  τα  κάθε  είδους  έξοδα  και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Με  απόφαση  της  Υπηρεσίας  και  ύστερα  από  πρόταση  της  αρμόδιας  επιτροπής,  διακόπτεται  η
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται  η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει  τις
υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την προκήρυξη.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών
που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή
άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να υποκαθίσταται από
τρίτο,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  δίδεται,  κατά  την
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των κατωτέρω στο άρθρο  13.

ΑΡΘΡΟ 8
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .......................
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας ..................., που αντιπροσωπεύει
το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡΟ 9: 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με  την  παράδοση  και  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  ο  Ανάδοχος  θα  θέσει  σε  δοκιμαστική  /πιλοτική
λειτουργία  τα  επιμέρους  συστήματα  σύμφωνα  με  το  σχετικό  χρονοδιάγραμμα  και  τα  αναλυτικά
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10: 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για  την  καλή  λειτουργία  του  Έργου,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα
IV της παρούσας Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (5%)
της  Εγγυητικής  Επιστολής  προσαυξάνεται  κατά  μία  (1)  ποσοστιαία  μονάδα για  κάθε  επί  πλέον
προσφερόμενο  έτος  εγγύησης.  Κατά  την  Περίοδο  Εγγύησης,  ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται.

Η  Εγγύηση  Καλής  Λειτουργίας επιστρέφεται  μετά  τη  λήξη  της  περιόδου  Εγγύησης,  ύστερα  από  την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 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, κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση
της Α.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘΥΝΗ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων
κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί  σε  τρίτους  από  αποκλειστική  υπαιτιότητά  του  υποχρεούται  μόνος  ο  Ανάδοχος  προς
αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/

 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

11.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οι
οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης
Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε
οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από
αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας, εκτός αν απαιτείται εκ του
νόμου ή από δημόσια ή άλλη αρμόδια αρχή ή απόφαση ή γίνεται για λόγους δήλωσης προϋπηρεσίας.

11.2.  Ο  Ανάδοχος  δεν  δύναται  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  το  Έργο,  χωρίς  την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις  υποχρεώσεις  του απέναντι  στην Αναθέτουσα Αρχή και  δεν δεσμεύει  την Αναθέτουσα Αρχή,  με
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

11.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει  να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που
κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

11.4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την εν λόγω
προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο παραχώρησης χρήσης,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα έχει τη
δυνατότητα  να  τα  διαχειρίζεται  πλήρως  και  να  τα  εκμεταλλεύεται  (όχι  εμπορικά),  εκτός  και  αν  ήδη
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων
με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνοδεύσει  την  παράδοσή  τους  με
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα παραχθούν
κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν
από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με
κάθε  μέσο και  μορφή,  εν όλω ή εν  μέρει,  την  εξουσία φόρτωσης,  εμφάνισης  στην  οθόνη,  εκτέλεσης
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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Ο  Ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται,  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που
συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 204 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει  ή  να  μεταβιβάσει  την  παρούσα  σύμβαση  ή  μέρος  της  ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός από την εκχώρηση της αμοιβής σε Τράπεζα της επιλογής του Αναδόχου  για
την οποία δίδεται με την παρούσα έγκριση στον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρού -
σας και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

Σε  διαφορετική περίπτωση,  κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει  από τη
σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  που  συνάπτεται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας,  επιλύεται  με  την  άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. 

Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
προβλεπόμενης  στο άρθρο 205 του Ν.  4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας,  διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Η  σύμβαση  αυτή  συντάχθηκε  σε  τρία  (3)  όμοια  αντίτυπα  και  υπογράφτηκε  νόμιμα  από  τους
συμβαλλόμενους. Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

       ΓΙΑ ΤHΝ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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