
 

 

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΥΡΘΕΣΙΑ: 
 

ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ 
ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ 12/2020 

ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 
 

ΚωδικόσCPV: 

55.000,00 ΕΥΩ (με ΦΥΑ 24%) 

50312000-5, 72267000-4, 
72310000-1 

Κ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 
10.6266.0011, 10.6266.0013 

 

 
ΧΘΣΘ: 

 
2020 

 

 

 
ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ  

«ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ : 55.000,00 ΕΥΩ  

 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ: 27-05-2020 

ΑΦΛΚ.ΥΦΩΨ.: 4061 

ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ: 

1. Διακιρυξθ 

2. Υαράρτθμα Αϋ Πελζτθ 

3. Υαράρτθμα Βϋ Ωπόδειγμα Σικονομικισ Υροςφοράσ 

4. Υαράρτθμα Γϋ Ψυποποιθμζνο ζντυπο Ωπ. Διλωςθ (Ψ.Ε.Ω.Δ.) 

 

 
 
 

ΔΣΠΣΞΣΧ, ΠΑΝΣΧ 2020 
Σ ΧΩΡΨΑΑΧ 

 
 
 

ΞΕΦΑΟΑΧ ΞΩΦΛΑΗΘΧ 
  





 

Χελίδα 2 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
1.1 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑΧ ΑΦΧΘΧ 
1.2 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ-ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
1.3 ΧΩΡΣΥΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
1.4 ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 
1.5 ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΥΑΦΑΟΑΒΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ 
1.6 ΔΘΠΣΧΛΣΨΘΨΑ 
1.7 ΑΦΧΕΧ ΕΦΑΦΠΣΗΣΠΕΡΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΧΩΡΑΨΘΧ 
2.1 ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων 
2.1.4 Γλϊςςα 
2.1.5 Εγγυιςεισ 

2.2 ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ - ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αςφάλειασ πλθροφοριϊν και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

2.3 ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΑΡΑΚΕΧΘΧ 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

2.4 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ - ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Προςφορά» 
2.4.5 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

3.1 ΑΥΣΧΦΦΑΓΛΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 
3.1.1 Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.2 ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΩΡ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ - ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ 
3.3 ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘ - ΧΩΡΑΨΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
3.4 ΕΡΧΨΑΧΕΛΧ 
3.5 ΠΑΨΑΛΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ 
4.1 ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ (ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ) 
4.2  ΧΩΠΒΑΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΑ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ 
4.3 ΤΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
4.4 ΩΥΕΦΓΣΟΑΒΛΑ 
4.5 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ 
4.6 ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
4.7 ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
5.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 
5.2 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΞΩΦΩΧΕΛΧ 
5.3 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 
6.1  ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
6.2  ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
6.3 ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΨΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
6.4  ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ – ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
6.5 ΑΡΑΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΨΛΠΘΧ 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Α – ΠΕΟΕΨΘ 12/2020 ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β – ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Γ  - ΨΕΩΔ 

  





 

Χελίδα 3 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΔΘΠΣΧ ΔΣΠΣΞΣΩ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ Υλ.Πουςϊν 1. 

Υόλθ ΔΣΠΣΞΣΧ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 35010 

Ψθλζφωνο 22320-22385 

Φαξ 22320-23012 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  k.kefalas@domokos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ξεφαλάσ Ξυριαηισ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Σ.Ψ.Α. και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.domokos.gr 

β) Επίςθσ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςε ζντυπθ μορφι ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(Ψμιμα Υρομθκειϊν του Διμου) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, δωρεάν. Σι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και 
εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ψαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

γ)Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ από τθν Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν  τθλ.2232022385, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, 
υπεφκυνοσ κ. Ξεφαλάσ Ξυριαηισ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ρ.4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δομοκοφ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τουσ Ξ.Α. : 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013, ςε βάροσ ςχετικισ 
πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Διμου. 

Θ δαπάνθ τθσ ςυντιρθςθσ κα χρθματοδοτθκεί ωσ εξισ: 
 

α/α Ξ.Α.Ε. Υεριγραφι Ξωδικοφ Υοςό (€) Χρθματοδότθςθ 

1 10.6266.0006 ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΩΟΛΞΣΩ & ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 20.000,00 Ψακτικοί πόροι 

2 10.6266.0008 ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ 5.000,00 Ψακτικοί πόροι 

3 10.6266.0011 
ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΠΘΧΑΡΣΓΦΑΦΛΞΘΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
15.000,00 Ψακτικοί πόροι 

4 10.6266.0013 
ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΑΥΣ 

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
15.000,00 Ψακτικοί πόροι 

http://www.domokos.gr/




 

Χελίδα 4 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του μθχανογραφικοφ 
εξοπλιςμοφ του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ του Διμου, για το ζτοσ 2020, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται 
ςτθν υπ’ αρικ. 12/2020 μελζτθ του Ψμιματοσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ οποία αποτελεί το Υαράρτθμα Α. 

Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

CPV ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ CPV ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΣΧΣ ΧΩΦΛΧ 

ΦΥΑ 

50312000-5 
Ωπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 26 16.129,03 

72267000-4 Ωπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λογιςμικοφ 75 4.032.26 

72310000-1 Ωπθρεςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 2 24.193,55 

 
 Χφνολο (€) 44.354,84 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 55.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: 44.354,84 €,  ΦΥΑ: 10.645,16 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 31/12/2020. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Α  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί ενιαία, για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν  με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

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

-του Ρ.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

-του Ρ.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

-του Ρ.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν Υροςϊπων 
και Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

-του Ρ.4152/2013 (Α'107) παρ.Η «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

-του Ρ.4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο» 

-του Ρ.4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,  

-του Ρ.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Υρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ», 

-του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

-του Ρ.2690/1999 (Α' 45) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

-του Ρ.2121/1993 (Α' 25) «Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα»,  
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-του Υ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

-του Υ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

-τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΞ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Ωπ. Σικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

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

-  τθσ αρικ. 1/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Δομοκοφ (ΑΔΑ:ΨΛ3ΓΩ9Α-4Β), αναφορικά με τθν 
ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ οικ.ζτουσ 2020 του Διμου. 

- τθσ υπ.αρικ. 861/16738 – 12-2-2020 (ΩΦΠ8ΣΦ10-ΗΔΦ) απόφαςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020.  
-τθσ υπ’ αρικμ. 6/2020 (ΨΩΒΦΩ9Α-ΒΚΥ)  απόφαςθ Σικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ τθσ 
επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν του Διμου ςε ετιςια 
βάςθ 

 τθσ υπ’ αρικ. 12/2020 μελζτθσ του Ψμιματοσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, 

 του με αρ. πρωτ. 3243/06-05-2020 πρωτογενοφσ αιτιματοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, το οποίο 
καταχωρικθκε ςτο Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων λαμβάνοντασ  ΑΔΑΠ: 20REQ006658754 

τισ με: 

Aρ. Υρωτ. Αρικμόσ ΑΑΩ 

3251/06-05-2020 207 

3253/06-05-2020 208 

3254/06-05-2020 209 

3256/06-05-2020 210 

 

 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ, οι οποίεσ καταχωρικθκαν ςτο Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων 
Χυμβάςεων ωσ ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ λαμβάνοντασ ΑΔΑΠ: 20REQ006660025 

τθσ με αρικ. 75/2020 (ΨΑΧΑΩ9Α-ΧΑΗ) απόφαςθσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ Διμου Δομοκοφ με τθν 
οποία ζγινε θ ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ο κακοριςμόσ των όρων διενζργειασ του παρόντοσ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Σ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Δομοκοφ, οδό Υλατεία Πουςϊν 1, τθν 
09/06/2020, θμζρα Ψρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & 
ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του  
Διαγωνιςμοφ. 
Υροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα δεν κα γίνουν αποδεκτζσ 
και κα απορριφκοφν. 

Πετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί ο διαγωνιςμόσ τθν προαναφερκείςα θμερομθνία, τότε αυτόσ κα 
γίνει τθν 11/06/2020, θμζρα Υζμπτθ ςτον ίδιο τόπο και ϊρα. 

Αν δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν νζα οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι 
θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Σικονομικισ 
Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρείσ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο 
ΞΘΠΔΘΧ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
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Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί 
και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) τουλάχιςτον δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

κα δθμοςιευκεί ςε μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα του νομοφ Φκιϊτιδασ τουλάχιςτον (5) θμζρεσ πριν τθ 
διενζργεια του. Ψα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον τελικό ανάδοχο. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

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

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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





 

Χελίδα 7 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Υερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα «Οαμιακόσ Ψφποσ» 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 Υαράρτθμα Α (θ αρικ 12/2020 μελζτθ Ψμιματοσ Σικονομικϊν υπθρεςιϊν),  

 Υαράρτθμα Β (Ζντυπο Σικονομικισ Υροςφοράσ),  

 Υαράρτθμα Γ (Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ - ΨΕΩΔ) 

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι  παρζχει ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ζωσ και τρεισ (3) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

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

α) Τταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Τταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  Ψυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ζγγραφα που υποβάλλονται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 
υποχρεωτικά ςυνοδεφονται  από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του 
Ξϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
 
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
Σ ανωτζρω όροσ ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,» δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ ςφςταςθσ γραμματίου του 
Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων. 
 
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ γραμματίου ςφςταςθσ παρακατακικθσ από το Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και 
Δανείων, το περιεχόμενο τθσ παρακατακικθσ πρζπει να αναφζρει ότι διζπεται από τισ διατάξεισ του 
Ρ.4412/2016. 
 
Επίςθσ τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων, 
για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται 
ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 
Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 ("Υερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων 
παρά τω Ψαμείω Υαρακατακθκϊν και Δανείων"). 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 





 

Χελίδα 9 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

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

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

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Λ.Ξ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

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

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

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

β) Τταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό αα' και 
ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 





 

Χελίδα 11 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

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

2.2.3.5. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

2.2.3.7. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.Σι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. Ψα παραπάνω δθλϊνονται ςτο ΨΕΩΔ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα τρία 
(3) τελευταία ζτθ τουλάχιςτον 136.000 Ευρϊ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρείσ 
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςυναφοφσ αντικειμζνου, ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ με το 200% τθσ 
προςυπολογιηόμενθσ δαπάνθσ. 

Τςον αφορά τθν τεχνικι ικανότθτα  
- ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επιτόπια απόκριςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ςε χρόνο ο οποίοσ δεν 
δφναται να είναι μεγαλφτεροσ των εξιντα(60) λεπτϊν από τθν χρονικι ςτιγμι αναγγελίασ (τθλεφωνικά, 
fax, mail). 
- ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει τθν ομάδα εργαςιϊν που κα επιφορτιςτεί με τθν υλοποίθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα να προτείνει Σμάδα Εργαςιϊν με περιςςότερα των 
τεςςάρων μζλθ, εφόςον κρίνει ότι αυτό εξυπθρετεί τθν υλοποίθςθ του ζργου. Θ Σμάδα κα ςυνοδεφεται 
από τα αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα κάκε μζλουσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αςφάλειασ πλθροφοριϊν και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 

 

2.2.7.1 Θ ανακζτουςα αρχι, απαιτεί τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ πλθροφοριϊν (ISO 9001 και ISO 27001 ), τα οποία βαςίηονται ςτθ 
ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Σι 
ανακζτουςεσ αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ 
- μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
2.2.7.2 Επί πλζον θ ανακζτουςα αρχι, απαιτεί τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα 
ςυςτιματα ι πρότυπα όςον αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ (ISO 14001), παραπζμποντασ ςτο 
ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικμ. 1221/2009 ι 
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ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ.  Σι ανακζτουςεσ αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Τταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθν 
δυνατότθτα να τα αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ ευκφνεται ο 
ίδιοσ, θ ανακζτουςα αρχι αποδζχεται επίςθσ άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του 
εφαρμοςτζου ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
και 2.2.5 τθσ παροφςθσ,, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο 
Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
ΥαράρτθμαΓ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Ψο ΨΕΩΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ξατευκυντιριασ Σδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ). Ψο ΨΕΩΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ προςαρμόηουν το ΨΕΩΔ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ 
διαγωνιςμοφ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ. Χτθ 
ςυνζχεια, το ΨΕΩΔ το οποίο αποτελεί Υαράρτθμα τθσ διακιρυξθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ 
διατίκεται από τθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν οι οικονομικοί φορείσ και να το 
υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι. 
Ψο ΨΕΩΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

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

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο 
Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Χε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν βαςίηεται, τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν 
ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ υποβάλλει χωριςτά ΨΕΩΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για κάκε ζναν από 
τουσ υπεργολάβουσ. Σμοίωσ  και ςτθν περίπτωςθ μθ υπζρβαςθσ του εν λόγω ποςοςτοφ, οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν βαςίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ με τθν υποβολι από αυτοφσ ΨΕΩΔ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που απαιτείται, κατά τα 
ανωτζρω, υποβολι ΨΕΩΔ, επιςυνάπτεται χωριςτό/ά ΨΕΩΔ δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο/α και 
υπογεγραμμζνο/α από τον/υσ νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ του υπεργολάβου/ων, ςφμφωνα με τα 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόςον ο υπεργολάβοσ είναι φυςικό πρόςωπο, το χωριςτό 
ΨΕΩΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

Επιπρόςκετα για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
(ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3) πιςτοποιθτικά τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO ι άλλα ιςοδφναμα και 
ςυγκεκριμζνα: 

• Υοιότθτασ: ISO  9001 

• Υεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ: ISO 14001 

 Αςφάλειασ πλθροφοριϊν: ISO 27001 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο. Θ ζκδοςθ των προαναφερομζνων (Β.1.α) 
πρζπει να απζχει το πολφ τρεισ (3) μινεσ από τθν υποβολι τουσ. 

β)για τθν παράγραφο 2.2.3.2 .α  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ 
- μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ και ςυγκεκριμζνα:  

Ριςτοποιθτικό, ςε ιςχφ, τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι 
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Ψο πιςτοποιθτικό 
αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία καταβάλλονται ειςφορζσ από τον εργοδότθ για όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Μδρυμα Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Λ.Ξ.Α.). Χε 
περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο) και όχι τα 
φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ εάν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθν 
εταιρεία. 

Τςο αφορά τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Ριςτοποιθτικό, ςε ιςχφ, τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι (τα ςυμμετζχοντα πρόςωπα φυςικά ι Ρομικά) ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
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Γίνεται δεκτι φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ 

Για τθν παράγραφο 2.2.3.2.β τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ και 
Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ  πρζπει να απζχει το πολφ τρεισ (3) μινεσ από τθν υποβολι του.  

Πζχρι τθν πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό του ΧΕΥΕ μπορεί να 
αντικακίςταται με υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, και όχι κατ' ανάγκθ με ζνορκθ βεβαίωςθ. 
Επίςθσ, δεν απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΧΕΥΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.   

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β’ Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, , (με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet). 

Θ ζκδοςθ των προαναφερομζνων (Υιςτοποιθτικά Υρωτοδικείου & ΓΕΠΘ) πρζπει να απζχει το πολφ τρεισ  
(3) μινεσ από τθν υποβολι τουσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  

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

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Χρόνοσ ζκδοςθσ του ανωτζρου πιςτοποιθτικοφ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι ιςοηφγια ι άλλα αποςπάςματα οικονομικϊν 
καταςτάςεων (Ζντυπα Ε3, κα). Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

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

-Κατάλογοσ υλοποιθκειςϊν ςυμβάςεων: 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από ΣΨΑ 
α’ βακμοφ (π.χ. πρωτοκόλλα παραλαβισ ι ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ, κα) ι εναλλακτικά 
παραςτατικά τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν.  

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του αγοραςτι (π.χ. παραςτατικά τιμολόγθςθσ) 
ι εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. 

- Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
κα δθλϊνεται ότι: 

 ο χρόνοσ επιτόπιασ απόκριςθσ κατά τθν αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν και ο οποίοσ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ των εξιντα(60) λεπτϊν τθσ ϊρασ, 

-Κατάλογοσ ομάδασ εργαςιϊν: 

 Υροςκόμιςθ καταλόγου με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Σμάδασ Εργαςιϊν, ο οποίοσ κα 
ςυνοδεφεται από τα αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ Σμάδασ Εργαςιϊν.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αςφάλειασ 
πλθροφοριϊν και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO ι άλλα ιςοδφναμα, ςυγκεκριμζνα: 

 Υοιότθτασ,: ISO  9001 

 Υεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ: ISO 14001 

 Αςφάλειασ πλθροφοριϊν: ISO 27001 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου 
Β.6.1  Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι Νομικοφ Ρροςϊπου (Εταιρείασ) προςκομίηονται: 

 Για τισ Υροςωπικζσ Εταιρείεσ (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και τισ ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (I.K.E.) 
αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, με όλα τα μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ προςφοράσ τροποποιθτικά.  

 Για τισ Ε.Υ.Ε. αντίγραφο του καταςτατικοφ όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου, μαηί 
με τα αντίςτοιχα ΦΕΞ (τ. Α.Ε. και Ε.Υ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Π.Θ (άρκρο 2 του Ρ. 4250/2014).  

 Για τισ Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Διοικθτικι 
Αρχι, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Ξ. (τ. Α.Ε. και Ε.Υ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό 
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τόπο του Γ.Ε.Π.Θ (άρκρο 2 του Ρ. 4250/2014) ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ Εταιρείασ 
και οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, κακϊσ και το Φ.Ε.Ξ. (τ. Α.Ε. και Ε.Υ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ 
δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Π.Θ (άρκρο 2 του Ρ. 4250/2014) ςτο οποίο ζχει 
δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ τουσ Χυμβουλίου. Χε όςεσ περιπτϊςεισ, δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ 
Διοικθτικισ Αρχισ για τθν καταχϊριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον οικείο Π.Α.Ε.  

 Για όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Διοικθτικισ ι Δικαςτικισ 
Αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο Ρομικό Υρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

 Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει 
τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

Β.6.2 Σε περίπτωςθ Ενϊςεων οικονομικϊν φορζων προςκομίηονται:  

 Χυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Ξοινοπραξίασ όπου:  

o να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Ξοινοπραξία  
o να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του ζργου που αναλαμβάνει κάκε 

Πζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Ξοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ, αν αναφζρεται κάτι τζτοιο ςτθν 
προςφορά  

o να δθλϊνεται ζνα Πζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Πελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/Ξοινοπραξίασ 

o να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Ξοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι 
τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Ξοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 Υράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Πζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Ξοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ 
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Πζλουσ ςτθν Ζνωςθ/Ξοινοπραξία και ςτο διαγωνιςμό. 

Β.6.3  Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων προςκομίηονται:  

 Αντίγραφο του καταςτατικοφ του Ρομικοφ Υροςϊπου, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει και των εγγράφων 
από τα οποία αποδεικνφεται, με βάςθ τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, θ τιρθςθ των 
προβλεπόμενων κανόνων δθμοςιότθτασ, ωσ προσ ότι αφορά τθν ίδρυςθ και τισ μεταβολζσ αυτοφ, 
κακϊσ και, ςυμπλθρωματικά, για τα Ρομικά Υρόςωπα (Α.Ε. ι άλλα) που διοικοφνται από ςυλλογικό 
όργανο (Δ.Χ.), αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του ςυλλογικοφ οργάνου διοίκθςθσ και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνφεται θ τιρθςθ, ωσ προσ το όργανο αυτό, των αντίςτοιχων κανόνων 
δθμοςιότθτασ και,  

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, από τθν οποία να 
προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο Ρομικό Υρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ 
αυτοφ. 

Χρόνοσ ζκδοςθσ των αποδεικτικϊν ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων  ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

Β.7.Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία:  

•  Αναγράφεται ο διαγωνιςµόσ (αρικµόσ ∆ιακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυµµετζχει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

• Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ 
οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

•  Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι  

Β.8. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

Β.9. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.10.Χχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων 
εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Χθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν 
καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία 
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα 
αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ 
επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν κίγονται 
και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ 
επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι 
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) 32 του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 4. Υρωτότυπα ζγγραφα και 
επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα 
αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο 
ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν 
ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει 
γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί Δικθγόρων. 

Β.11.Θ ζκδοςθ ζνορκων  βεβαιϊςεων  πρζπει να απζχει το πολφ τρεισ  (3) μινεσ από τθν υποβολι τουσ. 

Σ χρόνοσ ζκδοςθσ των Ωπευκφνων Δθλϊςεων πρζπει να είναι μεταγενζςτεροσ τθσ κοινοποίθςθσ για τθν 
πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Ξριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι 
προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται  για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν με βάςθ τισ 
απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
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εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 
2.4.2.1. Σι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ : 
Υλ. Πουςϊν 1). Χε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ 
του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν 
άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ . 
 
2.4.2.2. Σι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά 

του ………………………... 

για τθν παροχι υπθρεςίασ: «ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ 
ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 

με ανακζτουςα αρχι ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 09/06/2020i 

2.4.2.3. Σ κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Πε τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Σι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Υροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
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κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Σι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΨΕΩΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Υαράρτθμα Γ), 

β) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αςφάλειασ 
πλθροφοριϊν και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO ι άλλα ιςοδφναμα, ςυγκεκριμζνα: 

• ποιότθτασ: ISO  9001 
• περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: ISO 14001 
• και αςφάλειασ πλθροφοριϊν: ISO 27001 
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΨΕΩΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ Α τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Υαράρτθμα. 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ. 

2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κακοριςμζνο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ για το 
ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν - υπθρεςιϊν. 
 
Σι προςφορζσ κα υποβλθκοφν για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν (και όχι για μζροσ 

τουσ) κακϊσ θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί ενιαία, ςε περίπτωςθ δε που προςφορά υποβλθκεί για μζροσ των ωσ 

άνω εργαςιϊν-υπθρεςιϊν κα απορρίπτεται. 
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Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ (€) ανά μονάδα. 
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν  παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ 
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ του Υαραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Σι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται, υποχρεωτικά, επί του εντφπου που χορθγεί ο Διμοσ 
(Υαράρτθμα Β)που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ψο εν λόγω ζντυπο οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να το προμθκευτοφν ςε επεξεργάςιμθ μορφι .doc, από το site του Διμου 
www.domokos.gr ςτθν τοποκεςία «Υροκθρφξεισ». Επιςθμαίνονται ότι το ζντυπο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ πρζπει να αναγράφει τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου και να υπογράφεται από:  
α) τον ίδιο τον προμθκευτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου)  
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου και  
γ) ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, από τον οριςκζντα κοινό εκπρόςωπο. 

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)  
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Υεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Υρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Υρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Σ Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Υροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ρ.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν από τα μζλθ τθσ επιτροπισ. Σι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε 
ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, 
προκειμζνου να αποςφραγιςκεί αργότερα κατά τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ. 
β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και καταγράφει ςτο  πρακτικό τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Σι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται ςτθν ίδια δθμόςια  
ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ και μετά τθν ολοκλιρωςθ από τθν επιτροπι τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν των διαγωνιηόμενων, ςφμφωνα με το αρ. 117 
παρ. 4 και 327 παρ. 4 Ρ 4412/16 και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςτο 
πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Χε περίπτωςθ που 
δεν είναι εφικτι  θ αποςφράγιςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν κατά τθν ίδια θμερομθνία και 
ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, θ νζα θμερομθνία κα οριςτεί με ζγγραφο τθσ ανακζτουςασ αρχισ και κα 
κοινοποιθκεί επιμελϊσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 





 

Χελίδα 24 

δ) Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και 
«Σικονομικι Υροςφορά»), επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ 
με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΥΑ, που δεν διενεργοφνται με 
θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται μία απόφαςθ, κατά τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του κριτθρίου ανάκεςθσ  
(παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.18 του άρκρου 107 του Ρ.4497/2017). 
Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ρ.4412/2016. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Tα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 
Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και 
«Σικονομικι Υροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 
αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των αντίςτοιχων 
ςταδίων. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται επί των Υρακτικϊν εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν Υρακτικϊν. 
Σι ωσ άνω προκεςμίεσ παρατείνονται αναλόγωσ ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν διευκρινίςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ ι απαιτείται επιβεβαίωςθ ςτοιχείων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
Ψυχόν υπζρβαςθ των ωσ άνω προκεςμιϊν δεν ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 
όλων των δικαιολογθτικϊν, που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ. Ψα δικαιολογθτικά 
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.  

Ψα παραπάνω ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ηθτοφνται δικαιολογθτικά κατά το ςτάδιο 
υποβολισ προςφορϊν. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 του 
ν.4412/2016, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, 
το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
Ψο παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν 
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του 
ν.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά μποροφν να λάβουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
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το Ψ.Ε.Ω.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4-2.2.5  
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ψ.Ε.Ω.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, 
μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Υοςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.   

Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ρ.4412/2016. 

Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Ψα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: α) αα) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 372 και ββ) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) 
ευρϊ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 127,β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό 
Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και γ) κοινοποιθκεί θ 
απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 
και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Ι υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 
οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Ενςτάςεισ 

1. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ 
(χωρίσ Φ.Υ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ 
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ 
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΞΙΠΔΙΧ ι τθν αποςτολι τθσ 
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν  

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Χτθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Πε τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμ ϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ψο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Ψο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο. 

3. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου  1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ.  

4. Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).Ι άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Υζραν από τθν ενδικοφανι 
αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ 
προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. Ψο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρ ωςθσ και 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το 
ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60)  θμζρεσ.Θ εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται το ςυμφωνθτικό. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι επικοινωνεί με το φορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.4. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

-. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016,  όπωσ ιςχφει, των οποίων ο 
ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και δεν μπορεί να επικαλεςτεί άγνοιά τουσ, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με 
τα παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 
Ξϊδικασ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αςάφειασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ υπεριςχφει ο Ρ. 4412/2016. 
Ψοφτο ιςχφει και ςε περίπτωςθ που διατάξεισ τθσ διακιρυξθσ είναι αντίκετεσ με τον Ρ. 4412/2016. 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.6.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, επαλθκεφει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ 
που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

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

Σ Διμοσ, διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, για τρεισ (3) το πολφ μινεσ, 
ι και μζχρι τθν ανακιρυξθ νζου μειοδότθ και πάντωσ όχι πζραν του τριμινου, ςτο μζτρο και υπό τισ 
προχποκζςεισ ότι : 
α) δεν κα υπάρξει κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ των ανά είδοσ ποςοτιτων που κακορίηονται 
ςτθν διακιρυξθ και κατακυρϊκθκαν ςτον ανάδοχο, 
β) θ παράταςθ κα γίνει με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ με αυτζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και 
γ) θ παράταςθ δεν κα αντίκειται ςε ειδικι αντίκετθ διάταξθ νόμου κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 

4.7 Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  
α) Σι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολό τουσ.  
β) Υαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκε θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Ξακϊσ οι αποςτολζσ-παραδόςεισ κα είναι τμθματικζσ, θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ ποςοφ κα γίνεται 
τμθματικά με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι ιςόποςου τιμολογίου.Θ κάκε 
πλθρωμι κα γίνεται ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ, και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ι τμθματικισ  παραλαβισ των υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι.   

Θ πλθρωμι κα γίνεται από τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου του Ρ.4152/2013 (Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
Ρομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Ειδικότερα για τθν πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ απαιτοφνται: 
- Υρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ςφμφωνα με το άρκρο 219. 
- Αναλυτικζσ καταςτάςεισ για τα είδθ που παραδόκθκαν.  
- Ψιμολόγιο εισ τριπλοφν το οποίο κα εκδίδεται από τον ανάδοχο ςτο τζλοσ κάκε μινα. 
- Υιςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

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

α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'). 
γ) Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τισ ςυμβατικζσ υπθρεςίεσ ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1.1. τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ υπθρεςία δεν παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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Σ προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει 
ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

5.2.2.  Αν θ υπθρεςία παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υπθρεςιϊν, χωρίσ ΦΥΑ. Εάν οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
εκείνων που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

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

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν του διμου Δομοκοφ,  θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο Δθμοτικό Χυμβοφλιο, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ 
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ 
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν παραγγελία τθσ υπθρεςίασ και 
τθν επιτροπι βεβαίωςθσ εργαςιϊν, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παράςχει τθν υπθρεςία, εφλογο 
χρονικό διάςτθμα πριν τθν παροχι τθσ. 

6.2  Διάρκεια Σφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει τθν 31/12/2020. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω 
ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
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ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Ψο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν – Αντικατάςταςθ 

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν. 

 

Θ παροφςα διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 75/2020 (ΨΑΧΑΩ9Α-ΧΑΗ) απόφαςθ τθσ Σικονομικισ 
Επιτροπισ. 

 

 

 

 

 

 O ΔΘΠΑΦΧΣΧ 

 

                                                                       ΟΛΣΟΛΣΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – Μελζτθ 12/2020 Τμιματοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ  - ΤΕΥΔ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ  

ΓΖΚΝΠ ΓΝΚΝΘΝ 

ΞΖΟΔΠΗΑ: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 
ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 

Θωδικοί CPV:  

55.000,00 ΔΟΩ  

50312000-5, 72267000-4, 
72310000-1 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :12/2020 

Θ.Α. 10.6266.0006, 
10.6266.0008, 10.6266.0011, 

10.6266.0013 

 

ΣΟΖΠΖ: 

 

2020 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ : 55.000,00 ΔΟΩ  

 

 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ: 

1. Ρερληθή Ξεξηγξαθή 
2. Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο 
3. Ππγγξαθή πνρξεώζεσλ 
 

 

 

ΓΝΚΝΘΝΠ,18 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2020 

 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 

ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ  

ΓΖΚΝΠ ΓΝΚΝΘΝ 

ΞΖΟΔΠΗΑ: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΡΚΖΚΑ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 

 

55.000,00 ΔΟΩ  

 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ: 12/2020 

Θ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 

10.6266.0011, 10.6266.0013 

ΣΟΖΠΖ: 2020 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ  ΔΘΘΔΠΖ - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή α) ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θη επηζθεπήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 

εμνπιηζκνύ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνύ Ππζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, β) εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ δηθηύσλ όισλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ θαη γ) εξγαζηώλ πξνζαξκνγήο ινγηζκηθνύ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 

έηνο 2020. Ν Γήκνο Γνκνθνύ νξγαλώλεη ηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ ζε έμη δηαθνξεηηθά θηίξηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

εληόο ηεο πόιεο ηνπ Γνκνθνύ αιιά θαη πεξηθεξεηαθά ζε Νκβξηαθή, Λ.Κνλαζηήξη θαη ηνπηθά δηακεξίζκαηα. Ρα 

θηίξηα δηαζπλδένληαη κέζσ δηθηύσλ δεδνκέλσλ θαη θσλήο (ΠΕΔΜΗΠ, WiFi, θα) απνηειώληαο έλα ζύγρξνλν 

Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα ηνπ νπνίνπ ν ππξήλαο θηινμελείηαη ζην Γεκαξρείν Γνκνθνύ θαη πεξηιακβάλεη 

κεηαμύ άιισλ : 

1. Γύν ComputerRooms ην 1ν κε πέληε (5) Θεληξηθνύο Ζ (Data, Web, Remote, θα) θαη ην 2ν κε δύν (2) 

Θεληξηθνύο Ζ (Data, Remote) αληίζηνηρα, όπνπ θηινμελείηαη ην ινγηζκηθό ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θαη 

εμππεξεηεί όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ. 
2. Ξεξηζζόηεξνη από πελήληα (50) πξνζσπηθνί Ζ θαη εθηππσηέο δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ (ςεθαζκνύ, 

αθίδσλ, laser) εγθαηεζηεκέλνη ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ, δηαζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθό δίθηπν κέζσ ηνπ 
επξπδσληθνύ δηθηύνπ (ΠΕΔΜΗΠ, WiFi) 

3. Έλα Θέληξν Ρειεδηάζθεςεο. 
4. Ρξία backbone ζεκεία δηαζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ θαη εμεληαδύν (62) ζεκεία δηαζύλδεζεο 

αζύξκαηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (freehotspots). 

5. Δθαξκνγέο ινγηζκηθνύ ππνζηήξημεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ (Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, 
Κηζζνδνζία, Ξξσηόθνιιν, Γηαρείξηζε ξνήο εγγξάθσλ, Γηαρείξηζε Ρερληθώλ Έξγσλ, Γηαρείξηζε 

Ξξαθηηθώλ ΓΠ/ΓΔ, Ρέινο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, Γηαρείξηζε Απνζήθεο, Γηαρείξηζε Ρειώλ, Γηαρείξηζε 
Γξαθείνπ Θίλεζεο θα). 

6. Δλεξγέο ζπζθεπέο δηθηπαθήο δηαζύλδεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ εληόο θαη εθηόο θηηξίσλ. 

 

Ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 55.000,00 εςπώ (€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α 24%). Ζ ελ ιόγσ δαπάλε ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ θσδηθώλ Θ.Α. 10.6266.0006 «ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΙΗΘΝ & ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ», 10.6266.0008 «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ 

ΓΗΘΡΩΛ», 10.6266.0011 «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ», 

10.6266.0013 «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΞΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΒΑΠΔΗΠ 

ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ»ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020. 

Ζ παξνύζα κειέηε ζπληάζζεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16. Ν δηαγσληζκόο ζα είλαη ζπλνπηηθόο, κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά κε βάζε ηελ βέιηηζηε 

ζρέζε πνηόηεηαο - ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθύςεη από ηελ ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιόγεζεο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο θαη ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. 
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2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα εθηειεζηνύλ κε ρξήζε εξγαιείσλ ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλσλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ κε θαιή θήκε ζην εμσηεξηθό θαη ζηε ρώξα καο. 
Δηδηθόηεξα, απαηηνύληαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θη επηζθεπήο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο : 

 

1α. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 

ΔΜΝΞΗΠΚΝ  

(Πςνηήπηζη ςλικού μησανογπαθικού εξοπλιζμού) 
 Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ εμνπιηζκνύ, όηαλ εκθαληζηνύλ θαη επαλαθνξά ηνπ ΞΠ ζηελ 

πξόηεξε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Γηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη επηηήξεζή ησλ 

θεληξηθώλ Ζ/ (servers), ησλ ηεξκαηηθώλ θαη ησλ εθηππσηώλ, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ζε 
όιεο ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ. 

 Ππληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. switch, router, gateway, κεηξηθέο 

θάξηεο, δίζθνη, modem, θάξηεο δηθηύνπ) είηε θαισδηώζεηο (utp Cat6, θαλάιηα θαη επίηνηρεο πξίδεο, 

patchpanel, rack). 

 Ξηζηνπνηεκέλε παξνρή θαιήο γξήγνξεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζύξκαησλ θαη ελζύξκαησλ 

δηθηύσλ ηνπηθά (ζε θάζε θηίξην), ζηε δηαζύλδεζε ησλ θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηθέξεηαο 

ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη ζηε ρξήζε ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ (ΠΕΔΜΗΠ) 

 Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη όιεο νη 

δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα αλαίξεζεο – επαλαθνξάο 
πξνεγνύκελεο θαηάζηαζεο). 

1β. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 

ΔΜΝΞΗΠΚΝ  

(Πςνηήπηζη λογιζμικού μησανογπαθικού εξοπλιζμού) 

 Δληνπηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ ζην ινγηζκηθό ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ (εθαξκνγέο θαη 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξόηεξε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, αθόκε θαη αλ 
απηό απαηηεί ηελ επαλεγθαηάζηαζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ. 

 Ξεξηνδηθόο έιεγρνο γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, όηαλ θαη όπνηε απηό θξηζεί απαξαίηεην. Γηεμνδηθόο έιεγρνο 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιεηηνπξγηθνύ Ππζηήκαηνο ησλ θεληξηθώλ Ζ/ θαη επηηήξεζή ηνπ, ώζηε λα 
είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο (remoteterminals). Δπνπηεία 

ινγηζκηθνύ ησλ θεληξηθώλ Ζ/ από θαθόβνπινπο εηζβνιείο κε ρξήζε αλάινγσλ εξγαιείσλ θαη 
πξνεηδνπνίεζε (alert) όπνηε δηαπηζησζεί θίλδπλνο. 

 Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ θαη πξνηάζεηο γηα ηπρόλ αλαβαζκίζεηο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Δξγαζίεο αλαβαζκίζεσλ, όηαλ απηέο δεηνύληαη από ηηο αξκόδηεο 

αξρέο ( π.ρ. ΞΔΠΑΖΓ, ΔΑΞ) ή όηαλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. 
Απνθαηάζηαζε ηπρόλ δπζιεηηνπξγηώλ, παξακεηξνπνίεζε θαη επαλεγθαηάζηαζε, όηαλ θξηζεί 

απαξαίηεηε. Γεκηνπξγία θνξκώλ, αλαθνξώλ θαη ιηζηώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Ιήςε κέηξσλ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ινγηζκηθνύ. 

 Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ, όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη όιεο νη 

δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή 
ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα αλαίξεζεο – επαλαθνξάο 

πξνεγνύκελεο θαηάζηαζεο). 

1γ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 

ΔΜΝΞΗΠΚΝ 

 (Ιειηοςπγία ειδικά οπγανωμένος Helpdesk) 
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 Ξαξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ρξεζηώλ κέζσ νδεγηώλ θαη θαηεπζύλζεσλ επί ησλ 
βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ εθαξκνγώλ πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο (howto).  

 Αληαπόθξηζε ζε αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα είηε (ad -hoc) ή 
κε ηελ αμηνπνίεζε πξνηππνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ 

 Ξξαγκαηνπνίεζε απαληεηηθώλ θιήζεσλ (callback) ζε ρξήζηεο γηα ελεκέξσζε επίιπζεο 
πξνβιήκαηνο (όπνπ απαηηείηαη). 

 Θαηαγξαθή πξνηάζεσλ ρξεζηώλ γηα βειηηώζεηο/πξνζζήθεο/ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εθαξκνγέο. 
 Ξξνώζεζε ζηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ, όζσλ αηηεκάησλ δελ 

κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζε πξώην επίπεδν, (πινπνηώληαο ζρεηηθό δηαδηθηπαθό 
εξγαιείν). 

 Πηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην σο άλσ έξγν είλαη λα δηαζέηεη ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξίαο πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνύλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο κέζσ ησλ εηζεξρνκέλσλ αηηεκάησλ ηόζν 
από εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό callcenter, όζν θαη από ηα εηζεξρόκελα αηηήκαηα κέζσ fax 
ή/θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 

2α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ  

(Πςνηήπηζη θςζικήρ διαζύνδεζηρ ςλικού εξοπλιζμού δικηύος) 

 Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ (servers-Web)  
 Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε switch ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  
 Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε router ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ. 
 Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε gateway ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ. 
 Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ (accesspoints) ζε έλα 

θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε δηαρσξηζκνύ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ 

 Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ (bridges) ζε έλα 
θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε δηαρσξηζκνύ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ 

 Ππληήξεζε δηαζύλδεζεο ησλ θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη ζηε ρξήζε ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ (ΠΕΔΜΗΠ). 

 Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ θαηαγξάθνληαη όιεο νη 
δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή 
ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή ελεκέξσζε) 

 

2β. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ  

(Πςνηήπηζη λογιζμικού διασείπιζηρ δικηύος) 

 Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ (servers), ηνπ δηθηύνπ ΓΔ Γνκνθνύ, Data) 

 Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ. 
 Ξηζηνπνίεζε αζθαινύο γξήγνξεο θαη απνδνηηθήο δηαζύλδεζεο ησλ δηθηύσλ. 
 Ξαξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο θαηάζηαζεο δηαζύλδεζεο ησλ ζεκείσλ. 

 

3α. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

 Νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κε 32 bit αξρηηεθηνληθή πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε Windows 
’9x/NT/2000 

 Αλαθνξηθά κε ην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε (UserInterface) ησλ εθαξκνγώλ, ζα 
είλαη εμ νινθιήξνπ γξαθηθό θαη ζα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ  industrystandard 
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Microsoft Windows 

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο. Ππλνπηηθή αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκνγήο, κε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο δηαηππσκέλεο ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα. 

 πνζηήξημε ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο πνιιώλ ρξεζηώλ (multiuser). Γπλαηόηεηα 
ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ρξήζηεο, ζε 
δηαθνξεηηθνύο ζηαζκνύο εξγαζίαο. 

 Ρήξεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη 
όινη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνύληαη ζηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο, κεηάπησζεο, νινθιήξσζεο θαη 
ηειηθνύ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ εθινγηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ.  

 Όια ηα κελύκαηα ιαζώλ πνπ ζα παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο λα είλαη 
ζηα Διιεληθά. 

 Import / export δεδνκέλσλ (ζε κνξθή xls) θαη ζε κνξθή θαηάιιειε πξνο αλαγλώξηζε. 
 Γπλαηόηεηα κεηάπησζεο δεδνκέλσλ από παιαηόηεξεο εθαξκνγέο 
 Γηαζύλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην ππάξρνλ Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα 

 

4α. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΞΌ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΒΑΠΔΗΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

Δξγαζίεο κεηαθνξάο ζηνηρείσλ από ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ κε κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ Web Services. Δηδηθόηεξα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνύλ «Ξιεξνθνξίεο Κεηξώνπ γηα Φπζηθά Ξξόζσπα θαη Κε Φπζηθά Ξξόζσπα πξνο ηνπο Γήκνπο» γηα : 
a. ΑΦΚ, κε επηζηξεθόκελεο νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε βαζηθά ζηνηρεία Φπζηθνύ ή Κε Φπζηθνύ 

Ξξνζώπνπ θαη Γξαζηεξηόηεηεο Δπηρείξεζεο 
b. Αξηζκό θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ κε επηζηξεθόκελεο νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζηνηρεία ηνπ 

θνξνινγνύκελνπ 

Ππλνπηηθά 

Α/Α ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 

CPV ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ 

ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
πεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο εμνπιηζκνύ 
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

50312000-5 21 16.129,03 20.000,00 

2 
πεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ινγηζκηθνύ 
72267000-4 75 4.032.26 5.000,00 

3 
πεξεζίεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ 
72310000-1 2 24.193,55 30.000,00 

Θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ. 

 

Γνκνθόο 18/02/2020 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 

 

ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ  

ΓΖΚΝΠ ΓΝΚΝΘΝ 

ΞΖΟΔΠΗΑ: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 

 

55.000,00 ΔΟΩ  

 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :12/2020 

Θ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 

10.6266.0011, 10.6266.0013 

ΣΟΖΠΖ: 2020 

 

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΚΝΛ. 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝ-
ΡΖΡΑ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 
(€) 

ΞΝΠΛΝΙΝ 
(€) 

ΠΛΝΙΝ (€) 

1α 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ππληήξεζε πιηθνύ 
κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ) 

i. Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο 
πξνβιεκάησλ εμνπιηζκνύ, όηαλ 
εκθαληζηνύλ θαη επαλαθνξά ηνπ ΞΠ 
ζηελ πξόηεξε ιεηηνπξγηθή 
θαηάζηαζε. Γηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη επηηήξεζή ησλ 
θεληξηθώλ Ζ/ (servers), ησλ 
ηεξκαηηθώλ θαη ησλ εθηππσηώλ, 
ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ζε 
όιεο ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ 
Γήκνπ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3 400,00 1.200,00 

16.129,03 

ii. Ππληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. switch, 
router, gateway, κεηξηθέο θάξηεο, 
δίζθνη, modem, θάξηεο δηθηύνπ) είηε 
θαισδηώζεηο (utp Cat6, θαλάιηα θαη 
επίηνηρεο πξίδεο, patchpanel, rack). 

3 1.200,00 3.600,00 

iii. Ξηζηνπνηεκέλε παξνρή θαιήο 
γξήγνξεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ησλ αζύξκαησλ θαη ελζύξκαησλ 
δηθηύσλ ηνπηθά (ζε θάζε θηίξην), ζηε 
δηαζύλδεζε ησλ θηηξίσλ πνπ 
βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη ζηε ρξήζε 
ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ (ΠΕΔΜΗΠ) 

3 400,00 1.200,00 

iv. Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ειέγρνπ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ 
ζα θαηαγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο 
πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα 
δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, 
αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα 
πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή 
ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα αλαίξεζεο – 
επαλαθνξάο πξνεγνύκελεο 
θαηάζηαζεο). 

1 2.200,00 2.200,00 
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1β 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ππληήξεζε 
ινγηζκηθνύ 
κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ) 

i. Δληνπηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 
ινγηζκηθό ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ (εθαξκνγέο θαη 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) θαη 
επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξόηεξε 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, αθόκε θαη αλ 
απηό απαηηεί ηελ επαλεγθαηάζηαζε 
ή/θαη αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ.  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3 400,00 1.200,00 

ii. Ξεξηνδηθόο έιεγρνο γηα ηε ζσζηή 
θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ινγηζκηθνύ θαη ηελ επίηεπμε ηεο 
ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο 
ηνπ, όηαλ θαη όπνηε απηό θξηζεί 
απαξαίηεην. Γηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιεηηνπξγηθνύ 
Ππζηήκαηνο ησλ θεληξηθώλ Ζ/ θαη 
επηηήξεζή ηνπ, ώζηε λα είλαη εθηθηή 
ε ιεηηνπξγία ησλ απνκαθξπζκέλσλ 
ζηαζκώλ εξγαζίαο 
(remoteterminals). Δπνπηεία 
ινγηζκηθνύ ησλ θεληξηθώλ Ζ/ από 
θαθόβνπινπο εηζβνιείο κε ρξήζε 
αλάινγσλ εξγαιείσλ θαη 
πξνεηδνπνίεζε (alert) όπνηε 
δηαπηζησζεί θίλδπλνο. 

3 400,00 1.200,00 

iii. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
ινγηζκηθνύ θαη πξνηάζεηο γηα ηπρόλ 
αλαβαζκίζεηο πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Δξγαζίεο 
αλαβαζκίζεσλ, όηαλ απηέο δεηνύληαη 
από ηηο αξκόδηεο αξρέο ( π.ρ. 
ΞΔΠΑΖΓ, ΔΑΞ) ή όηαλ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
πξνγξακκάησλ. Απνθαηάζηαζε 
ηπρόλ δπζιεηηνπξγηώλ, 
παξακεηξνπνίεζε θαη 
επαλεγθαηάζηαζε, όηαλ θξηζεί 
απαξαίηεηε. Γεκηνπξγία θνξκώλ, 
αλαθνξώλ θαη ιηζηώλ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ρξεζηώλ. Ιήςε κέηξσλ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 
ιεηηνπξγία ηνπ απνκαθξπζκέλνπ 
ινγηζκηθνύ. 

3 400,00 1.200,00 

iv. Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ειέγρνπ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ, όπνπ 
ζα θαηαγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο 
πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα 
δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, 
αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα 
πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή 
ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα αλαίξεζεο – 
επαλαθνξάο πξνεγνύκελεο 
θαηάζηαζεο). 

1 2.079,03 2.079,03 

1γ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ιεηηνπξγία εηδηθά 
νξγαλσκέλνπ 
Helpdesk) 

i. Ξαξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο 
ρξεζηώλ κέζσ νδεγηώλ θαη 
θαηεπζύλζεσλ επί ησλ βαζηθώλ 
ιεηηνπξγηώλ ησλ εθαξκνγώλ πνπ 
ιεηηνπξγεί ν Γήκνο (howto).  
ii. Αληαπόθξηζε ζε αηηήκαηα ησλ 
ρξεζηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα είηε (ad -hoc) ή κε ηελ 
αμηνπνίεζε πξνηππνπνηεκέλσλ 
απαληήζεσλ 
iii. Ξξαγκαηνπνίεζε απαληεηηθώλ 
θιήζεσλ (callback) ζε ρξήζηεο γηα 
ελεκέξσζε επίιπζεο πξνβιήκαηνο 
(όπνπ απαηηείηαη). 
iv. Θαηαγξαθή πξνηάζεσλ ρξεζηώλ 
γηα 
βειηηώζεηο/πξνζζήθεο/ηξνπνπνηήζεηο 
ζηηο εθαξκνγέο. 
v. Ξξνώζεζε ζηελ νκάδα 

ΡΔΚΑΣΗΑ 1 2.250,00 2.250,00 
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ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδόρνπ ηνπ 
έξγνπ, όζσλ αηηεκάησλ δελ κπνξνύλ 
λα αληηκεησπηζηνύλ ζε πξώην 
επίπεδν, (πινπνηώληαο ζρεηηθό 
δηαδηθηπαθό εξγαιείν). 
vi. Πηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
πνπ ζα αλαιάβεη ην σο άλσ έξγν 
είλαη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή θαη 
δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 
πιεξνθνξίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ 
από ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 
κέζσ ησλ εηζεξρνκέλσλ αηηεκάησλ 
ηόζν από εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό 
callcenter, όζν θαη από ηα 
εηζεξρόκελα αηηήκαηα κέζσ fax ή/θαη 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

2α 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ 
ΓΗΘΡΩΛ 
(Ππληήξεζε 
θπζηθήο 
δηαζύλδεζεο 
πιηθνύ εμνπιηζκνύ 
δηθηύνπ) 

Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ 
(servers-Web)  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3 100,00 300,00 

4.032,26 

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε switch 
ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

8 30,00 240,00 

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε router 
ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

6 30,00 180,00 

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε 
gateway ζην θεληξηθό ζεκείν 
ειέγρνπ.  

4 30,00 120,00 

Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο 
αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ 
(accesspoints) ζε έλα θεληξηθό 
ζεκείν ειέγρνπ κε ηαπηόρξνλε 
δηαζθάιηζε δηαρσξηζκνύ δηθηύνπ 
ΠΕΔΜΗΠ  

28 30,00 840,00 

Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο 
αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ 
(bridges) ζε έλα θεληξηθό ζεκείν 
ειέγρνπ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε 
δηαρσξηζκνύ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ  

12 30,00 360,00 

Ππληήξεζε δηαζύλδεζεο ησλ θηηξίσλ 
πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ 
Γήκνπ θαη ζηε ρξήζε ππεξηνπηθώλ 
δηθηύσλ (ΠΕΔΜΗΠ). 

3 30,00 90,00 

Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 
ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ 
θαηαγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο 
πνπ δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα 
δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, 
αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα 
πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή 
ελεκέξσζε) 

1 1.162,26 1.162,26 

2β 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ 
ΓΗΘΡΩΛ 
(Ππληήξεζε 
ινγηζκηθνύ 
δηαρείξηζεο 
δηθηύνπ) 

Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ 
(servers), ηνπ δηθηύνπ ΓΔ Γνκνθνύ, 
Data)  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3 100,00 300,00 

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε 
Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην θεληξηθό 
ζεκείν ειέγρνπ.  

3 30,00 90,00 

Ξηζηνπνίεζε αζθαινύο γξήγνξεο θαη 
απνδνηηθήο δηαζύλδεζεο ησλ 
δηθηύσλ.  

3 100,00 300,00 

Ξαξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν ηεο θαηάζηαζεο δηαζύλδεζεο 
ησλ ζεκείσλ. 

1 50,00 50,00 
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        Θ Δ Ω Ο Ζ Θ Ζ Θ Δ 

Γνκνθόο 18/02/2020      Γνκνθόο 18/02/2020 

ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ      ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΟΗΑΕΖΠ 
   

    Ν ΠΛΡΑΜΑΠ       Ν ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ  

ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ      ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΟΗΑΕΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ      
 ΞΔΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ 

3α 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

• Νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κε 32 
bit αξρηηεθηνληθή πνπ λα ιεηηνπξγεί 
ζε Windows ’9x/NT/2000 
• Αλαθνξηθά κε ην ζύζηεκα 
επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε 
(UserInterface) ησλ εθαξκνγώλ, ζα 
είλαη εμ νινθιήξνπ γξαθηθό θαη ζα 
αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ  
industrystandard Microsoft Windows 
• Δγρεηξίδηα ρξήζεο. Ππλνπηηθή 
αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 
εθαξκνγήο, κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο 
δηαηππσκέλεο ζε απιή θαη θαηαλνεηή 
γιώζζα. 
• πνζηήξημε ηαπηόρξνλεο 
πξόζβαζεο πνιιώλ ρξεζηώλ 
(multiuser). Γπλαηόηεηα 
ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εθαξκνγήο από πεξηζζόηεξνπο ηνπ 
ελόο ρξήζηεο, ζε δηαθνξεηηθνύο 
ζηαζκνύο εξγαζίαο. 
• Ρήξεζε ησλ δεδνκέλσλ 
παξαθνινύζεζεο ζε Βάζε 
Γεδνκέλσλ όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη 
όινη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνύληαη 
ζηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο, 
κεηάπησζεο, νινθιήξσζεο θαη 
ηειηθνύ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αθνξνύλ εθινγηθά δεδνκέλα ηνπ 
Γήκνπ.  
• Όια ηα κελύκαηα ιαζώλ πνπ ζα 
παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ζηνπο 
ηειηθνύο ρξήζηεο λα είλαη ζηα 
Διιεληθά. 
• Import / export δεδνκέλσλ (ζε 
κνξθή xls) θαη ζε κνξθή θαηάιιειε 
πξνο αλαγλώξηζε. 
• Γπλαηόηεηα κεηάπησζεο 
δεδνκέλσλ από παιαηόηεξεο 
εθαξκνγέο 
• Γηαζύλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην 
ππάξρνλ Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα 

ΘΑΡ'ΑΞΝΘΝΞΖ 1 12.096,77 12.096,77 12.096,77 

3β 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 
ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΞΌ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ 
ΒΑΠΔΗΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

Δξγαζίεο κεηαθνξάο ζηνηρείσλ από 
ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθώλ 
Ππζηεκάησκε κε ρξήζε 
δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ Web 
Services. Δηδηθόηεξα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνύλ «Ξιεξνθνξίεο Κεηξώνπ 
γηα Φπζηθά Ξξόζσπα θαη Κε Φπζηθά 
Ξξόζσπα πξνο ηνπο Γήκνπο» γηα : 
Α. ΑΦΚ, κε επηζηξεθόκελεο νκάδεο 
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε βαζηθά 
ζηνηρεία Φπζηθνύ ή Κε Φπζηθνύ 
Ξξνζώπνπ θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
Δπηρείξεζεο 
β. Αξηζκό θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ 
κε επηζηξεθόκελεο νκάδεο 
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζηνηρεία 
ηνπ θνξνινγνύκελνπ 

ΘΑΡ'ΑΞΝΘΝΞΖ 1 12.096,77 12.096,77 12.096,77 

ΠΛΝΙΝ 44.354,84 

ΦΞΑ 24% 10.645,16 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24% 55.000,00 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ  

ΓΖΚΝΠ ΓΝΚΝΘΝ 

ΞΖΟΔΠΗΑ: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 

 

55.000,00 ΔΟΩ  

 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :12/2020 

Θ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 

10.6266.0011, 10.6266.0013 

ΣΟΖΠΖ: 2020 

 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

 

ΑΟΘΟΝ 1 Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ- Ξποϋπολογιζμόρ 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή α) ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θη επηζθεπήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 

εμνπιηζκνύ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνύ Ππζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, β) εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ δηθηύσλ όισλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ θαη γ) εξγαζηώλ πξνζαξκνγήο ινγηζκηθνύ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 

έηνο 2020. Ν Γήκνο Γνκνθνύ νξγαλώλεη ηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ ζε έμη δηαθνξεηηθά θηίξηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

εληόο ηεο πόιεο ηνπ Γνκνθνύ αιιά θαη πεξηθεξεηαθά ζε Νκβξηαθή, Λ.Κνλαζηήξη θαη ηνπηθά δηακεξίζκαηα. Ρα 

θηίξηα δηαζπλδένληαη κέζσ δηθηύσλ δεδνκέλσλ θαη θσλήο (ΠΕΔΜΗΠ, WiFi, θα) απνηειώληαο έλα ζύγρξνλν 

Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα ηνπ νπνίνπ ν ππξήλαο θηινμελείηαη ζην Γεκαξρείν Γνκνθνύ θαη πεξηιακβάλεη 

κεηαμύ άιισλ : 

1. Γύν ComputerRooms ην 1ν κε πέληε (5) Θεληξηθνύο Ζ (Data, Web, Remote, θα) θαη ην 2ν κε δύν (2) 

Θεληξηθνύο Ζ (Data, Remote) αληίζηνηρα, όπνπ θηινμελείηαη ην ινγηζκηθό ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θαη 

εμππεξεηεί όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ. 
2. Ξεξηζζόηεξνη από πελήληα (50) πξνζσπηθνί Ζ θαη εθηππσηέο δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ (ςεθαζκνύ, 

αθίδσλ, laser) εγθαηεζηεκέλνη ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ, δηαζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθό δίθηπν κέζσ ηνπ 
επξπδσληθνύ δηθηύνπ (ΠΕΔΜΗΠ, WiFi) 

3. Έλα Θέληξν Ρειεδηάζθεςεο. 
4. Ρξία backbone ζεκεία δηαζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ θαη εμεληαδύν (62) ζεκεία δηαζύλδεζεο 

αζύξκαηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (freehotspots). 

5. Δθαξκνγέο ινγηζκηθνύ ππνζηήξημεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ (Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, 
Κηζζνδνζία, Ξξσηόθνιιν, Γηαρείξηζε ξνήο εγγξάθσλ, Γηαρείξηζε Ρερληθώλ Έξγσλ, Γηαρείξηζε 

Ξξαθηηθώλ ΓΠ/ΓΔ, Ρέινο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, Γηαρείξηζε Απνζήθεο, Γηαρείξηζε Ρειώλ, Γηαρείξηζε 
Γξαθείνπ Θίλεζεο θα). 

6. Δλεξγέο ζπζθεπέο δηθηπαθήο δηαζύλδεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ εληόο θαη εθηόο θηηξίσλ. 

 

Νη παξερόκελεο ππεξεζίεο αθνξνύλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηελ 31.12.2020.  

Ζ δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 55.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%). 

 

ΑΟΘΟΝ 2 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, (ΦΔΘ 147/Α), «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο  Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
2. Ρνπ Λ.3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
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3. Ρνπ Λόκνπ 3852/ΦΔΘ 87Α’/7-6-2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

θαζώο θαη ζηηο ππόινηπεο δηαηάμεηο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 Πςμβαηικά ζηοισεία 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία είλαη: 

Α) Ζ Γηαθήξπμε 

Β) Ρερληθή έθζεζε 

Γ) Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

Γ) Ππγγξαθή πνρξεώζεσλ 

Δ) Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 

 

ΑΟΘΟΝ 4 Θπιηήπιο Θαηακύπωζηρ 

Θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε ζπλνιηθή πξνζθνξά, 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. Ζ πξνζθεξόµελε ηηµή γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία-ππεξεζία δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα θαηά ηα αλσηέξσ ηηµή ηεο µειέηεο. Νη 

πξνζθεξόµελεο ηηµέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη αµεηάβιεηεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύµβαζεο θαη 

δελ επηηξέπεηαη απμεζνύλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία. 

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ησλ ππό αλάζεζε εξγαζηώλ – ππεξεζηώλ (θαη όρη γηα 

κέξνο ηνπο) θαζώο ε ζύκβαζε ζα αλαηεζεί εληαία, ζε πεξίπησζε δε πνπ πξνζθνξά ππνβιεζεί γηα 

κέξνο ησλ σο άλσ εξγαζηώλ-ππεξεζηώλ ζα απνξξίπηεηαη. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό πέληε επί ηνηο εθαηό (5%) ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α.  Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ  θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ 

απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.  

 

ΑΟΘΟΝ 6 Πύμβαζη – Γιάπκεια Πύμβαζηρ 

Ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο, πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά ην άξζξν 5 ηεο παξνύζεο, εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη έσο 31/12/2020. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 Ξοινικέρ πήηπερ – έκπηωζη ηος αναδόσος 

Ν αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε 

θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε  ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 Ξληπωμή – θόποι – ηέλη – κπαηήζειρ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ λνκνζεζία εληόο ηνπ έηνπο 2020. Ν αλάδνρνο 

επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 
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   ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ                                                                                          ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

    18/02/2020                                                                                             18/02/2020 

ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ                                                                  ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΟΗΑΕΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ    ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9 Σπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ παπάδοζηρ ηων επγαζιών 

 

Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη εληόο εμήληα (60) ιεπηώλ από ηελ ρξνληθή ζηηγκή αλαγγειία ηεο βιάβεο ζηα ζεκεία 

πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαζώο θαη ηνπο ηπρόλ εηδηθνύο όξνπο 

πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζηελ ζύκβαζε. Νη εληνιέο αλαγγειίαο ζα απνζηέιινληαη κε Fax ή eMail, ζηνλ Αλάδνρν. 

Ζ παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ 31/12/2020 γηα ην ζύλνιν ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10   Γιαδικαζία επίλςζηρ  διαθοπών   

 

Ζ  παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ 

ζα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδόρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηή, ζα ιπζεί από ηα Γηθαζηήξηα Ιακίαο.  Δίλαη απηνλόεην όηη πξηλ από 

νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξώλ πνπ ελδερόκελα λα αλαθύνληαη κεηαμύ ηνπο.  

Θάζε αζάθεηα ησλ παξόλησλ όξσλ εξκελεύεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ, εθόζνλ δελ έρνπλ δεηεζεί πξν ηνπ 

δηαγσληζκνύ έγγξαθεο εμεγήζεηο. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ  

ΓΖΚΝΠ ΓΝΚΝΘΝ 

ΞΖΟΔΠΗΑ: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 

 

55.000,00 ΔΟΩ  

 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :12/2020 

Θ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 

10.6266.0011, 10.6266.0013 

ΣΟΖΠΖ: 2020 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Ρεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, επηρεηξήζεσλ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε 

έδξα η………………………..………………νδόο …………………………………………..………………… αξηζµ. ……....….. Ρ.Θ.: 
…………………… Ρει.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…  

Αθνύ έιαβα γλώζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπώλ 
εγγξάθσλ δηαδηθαζίαο ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά θαη δειώλσ όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθύιαμε όια απηά θαη 

αλαιακβάλσ ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηηο αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΚΝΛ. 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝ-
ΡΖΡΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛ
Ζ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ (€) 

ΞΝΠΛΝΙΝ 
(€) 

ΠΛΝΙΝ 
(€) 

1α 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗ
ΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ππληήξεζε 
πιηθνύ 
κεραλνγξαθηθν
ύ εμνπιηζκνύ) 

i. Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 
εμνπιηζκνύ, όηαλ εκθαληζηνύλ θαη 
επαλαθνξά ηνπ ΞΠ ζηελ πξόηεξε 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Γηεμνδηθόο 
έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 
επηηήξεζή ησλ θεληξηθώλ Ζ/ (servers), 
ησλ ηεξκαηηθώλ θαη ησλ εθηππσηώλ, ώζηε 
λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ζε όιεο ηηο 
δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3   

 

ii. Ππληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. switch, router, 
gateway, κεηξηθέο θάξηεο, δίζθνη, modem, 
θάξηεο δηθηύνπ) είηε θαισδηώζεηο (utp 
Cat6, θαλάιηα θαη επίηνηρεο πξίδεο, 
patchpanel, rack). 

3   

iii. Ξηζηνπνηεκέλε παξνρή θαιήο γξήγνξεο 
θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
αζύξκαησλ θαη ελζύξκαησλ δηθηύσλ 
ηνπηθά (ζε θάζε θηίξην), ζηε δηαζύλδεζε 
ησλ θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη 
ζηε ρξήζε ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ 
(ΠΕΔΜΗΠ) 

3   
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iv. Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 
ζε Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ ζα 
θαηαγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ 
δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, 
αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή 
ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή 
επηιεθηηθή ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα 
αλαίξεζεο – επαλαθνξάο πξνεγνύκελεο 
θαηάζηαζεο). 

1   

1β 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗ
ΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ππληήξεζε 
ινγηζκηθνύ 
κεραλνγξαθηθν
ύ εμνπιηζκνύ) 

i. Δληνπηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 
ινγηζκηθό ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ 
(εθαξκνγέο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) 
θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξόηεξε 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, αθόκε θαη αλ απηό 
απαηηεί ηελ επαλεγθαηάζηαζε ή/θαη 
αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ινγηζκηθνύ.  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3   

ii. Ξεξηνδηθόο έιεγρνο γηα ηε ζσζηή θαη 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ θαη 
ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ 
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, όηαλ θαη όπνηε απηό 
θξηζεί απαξαίηεην. Γηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιεηηνπξγηθνύ 
Ππζηήκαηνο ησλ θεληξηθώλ Ζ/ θαη 
επηηήξεζή ηνπ, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε 
ιεηηνπξγία ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκώλ 
εξγαζίαο (remoteterminals). Δπνπηεία 
ινγηζκηθνύ ησλ θεληξηθώλ Ζ/ από 
θαθόβνπινπο εηζβνιείο κε ρξήζε 
αλάινγσλ εξγαιείσλ θαη πξνεηδνπνίεζε 
(alert) όπνηε δηαπηζησζεί θίλδπλνο. 

3   

iii. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ θαη 
πξνηάζεηο γηα ηπρόλ αλαβαζκίζεηο πνπ 
θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Δξγαζίεο αλαβαζκίζεσλ, 
όηαλ απηέο δεηνύληαη από ηηο αξκόδηεο 
αξρέο ( π.ρ. ΞΔΠΑΖΓ, ΔΑΞ) ή όηαλ 
θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ πξνγξακκάησλ. Απνθαηάζηαζε ηπρόλ 
δπζιεηηνπξγηώλ, παξακεηξνπνίεζε θαη 
επαλεγθαηάζηαζε, όηαλ θξηζεί 
απαξαίηεηε. Γεκηνπξγία θνξκώλ, 
αλαθνξώλ θαη ιηζηώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηώλ. Ιήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ 
απνκαθξπζκέλνπ ινγηζκηθνύ. 

3   

iv. Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 
ζε Βάζε Γεδνκέλσλ, όπνπ ζα 
θαηαγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ 
δηελεξγνύληαη (αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, 
αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή 
ζηνηρείσλ, ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή 
επηιεθηηθή ελεκέξσζε, δπλαηόηεηα 
αλαίξεζεο – επαλαθνξάο πξνεγνύκελεο 
θαηάζηαζεο). 

1   

1γ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΙΗΘΝ ΘΑΗ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗ
ΘΝ 
ΔΜΝΞΗΠΚΝ 
(Ιεηηνπξγία 
εηδηθά 
νξγαλσκέλνπ 
Helpdesk) 

i. Ξαξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο 
ρξεζηώλ κέζσ νδεγηώλ θαη θαηεπζύλζεσλ 
επί ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ 
εθαξκνγώλ πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο 
(howto).  
ii. Αληαπόθξηζε ζε αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ 
πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα είηε (ad -
hoc) ή κε ηελ αμηνπνίεζε 
πξνηππνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ 
iii. Ξξαγκαηνπνίεζε απαληεηηθώλ θιήζεσλ 
(callback) ζε ρξήζηεο γηα ελεκέξσζε 
επίιπζεο πξνβιήκαηνο (όπνπ απαηηείηαη). 
iv. Θαηαγξαθή πξνηάζεσλ ρξεζηώλ γηα 
βειηηώζεηο/πξνζζήθεο/ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 
εθαξκνγέο. 
v. Ξξνώζεζε ζηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ 
Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ, όζσλ αηηεκάησλ δελ 
κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζε πξώην 
επίπεδν, (πινπνηώληαο ζρεηηθό 

ΡΔΚΑΣΗΑ 1   
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δηαδηθηπαθό εξγαιείν). 
vi. Πηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα 
αλαιάβεη ην σο άλσ έξγν είλαη λα δηαζέηεη 
ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή θαη 
δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξίαο πνπ 
ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ππεξεζίαο κέζσ ησλ εηζεξρνκέλσλ 
αηηεκάησλ ηόζν από εηδηθό γηα ην ζθνπό 
απηό callcenter, όζν θαη από ηα 
εηζεξρόκελα αηηήκαηα κέζσ fax ή/θαη 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

2α 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ 
ΓΗΘΡΩΛ 
(Ππληήξεζε 
θπζηθήο 
δηαζύλδεζεο 
πιηθνύ 
εμνπιηζκνύ 
δηθηύνπ) 

Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ (servers-
Web)  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3   

 

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε switch ζην 
θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

8   

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε router ζην 
θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

6   

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε gateway 
ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

4   

Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο 
αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ 
(accesspoints) ζε έλα θεληξηθό ζεκείν 
ειέγρνπ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε 
δηαρσξηζκνύ δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ  

28   

Ππληήξεζε ππνδνκήο ππνδνρήο 
αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ (bridges) 
ζε έλα θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ κε 
ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε δηαρσξηζκνύ 
δηθηύνπ ΠΕΔΜΗΠ  

12   

Ππληήξεζε δηαζύλδεζεο ησλ θηηξίσλ πνπ 
βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη ζηε ρξήζε 
ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ (ΠΕΔΜΗΠ). 

3   

Ρήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζε 
Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ θαηαγξάθνληαη 
όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη 
(αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, αμηνπηζηία 
ιεηηνπξγίαο, αληαιιαγή ζηνηρείσλ, 
ηαρύηεηα πεξαίσζεο, καδηθή επηιεθηηθή 
ελεκέξσζε) 

1   

2β 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ 
ΓΗΘΡΩΛ 
(Ππληήξεζε 
ινγηζκηθνύ 
δηαρείξηζεο 
δηθηύνπ) 

Ππληήξεζε ησλ θεληξηθώλ Ζ/ (servers), 
ηνπ δηθηύνπ ΓΔ Γνκνθνύ, Data)  

ΡΔΚΑΣΗΑ 

3   

Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε Βάζεσλ 
Γεδνκέλσλ ζην θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ.  

3   

Ξηζηνπνίεζε αζθαινύο γξήγνξεο θαη 
απνδνηηθήο δηαζύλδεζεο ησλ δηθηύσλ.  

3   

Ξαξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο 
θαηάζηαζεο δηαζύλδεζεο ησλ ζεκείσλ. 

1   
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3α 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗ
ΘΖΠ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

• Νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κε 32 bit 
αξρηηεθηνληθή πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε 
Windows ’9x/NT/2000 
• Αλαθνξηθά κε ην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο 
ηνπ ρξήζηε (UserInterface) ησλ 
εθαξκνγώλ, ζα είλαη εμ νινθιήξνπ 
γξαθηθό θαη ζα αθνινπζεί ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ  industrystandard 
Microsoft Windows 
• Δγρεηξίδηα ρξήζεο. Ππλνπηηθή αλάπηπμε 
ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκνγήο, κε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο δηαηππσκέλεο ζε απιή θαη 
θαηαλνεηή γιώζζα. 
• πνζηήξημε ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο 
πνιιώλ ρξεζηώλ (multiuser). Γπλαηόηεηα 
ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 
από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ρξήζηεο, ζε 
δηαθνξεηηθνύο ζηαζκνύο εξγαζίαο. 
• Ρήξεζε ησλ δεδνκέλσλ 
παξαθνινύζεζεο ζε Βάζε Γεδνκέλσλ 
όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη όινη νη έιεγρνη 
πνπ δηελεξγνύληαη ζηηο θάζεηο 
δεκηνπξγίαο, κεηάπησζεο, νινθιήξσζεο 
θαη ηειηθνύ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αθνξνύλ εθινγηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ.  
• Όια ηα κελύκαηα ιαζώλ πνπ ζα 
παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ζηνπο ηειηθνύο 
ρξήζηεο λα είλαη ζηα Διιεληθά. 
• Import / export δεδνκέλσλ (ζε κνξθή 
xls) θαη ζε κνξθή θαηάιιειε πξνο 
αλαγλώξηζε. 
• Γπλαηόηεηα κεηάπησζεο δεδνκέλσλ από 
παιαηόηεξεο εθαξκνγέο 
• Γηαζύλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην 
ππάξρνλ Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα 

ΘΑΡ'ΑΞΝΘΝΞΖ 1    

4α 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 
ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 
ΑΞΌ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔ
Π ΒΑΠΔΗΠ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

Δξγαζίεο κεηαθνξάο ζηνηρείσλ από 
ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθώλ 
Ππζηεκάησκε κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ 
εξγαιείσλ Web Services. Δηδηθόηεξα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ «Ξιεξνθνξίεο 
Κεηξώνπ γηα Φπζηθά Ξξόζσπα θαη Κε 
Φπζηθά Ξξόζσπα πξνο ηνπο Γήκνπο» γηα : 
Α. ΑΦΚ, κε επηζηξεθόκελεο νκάδεο 
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε βαζηθά 
ζηνηρεία Φπζηθνύ ή Κε Φπζηθνύ 
Ξξνζώπνπ θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
Δπηρείξεζεο 
Β. Αξηζκό θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ κε 
επηζηξεθόκελεο νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ 
αθνξνύλ ζε ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνύκελνπ 

ΘΑΡ'ΑΞΝΘΝΞΖ 1    

ΠΛΝΙΝ  

ΦΞΑ 24%  

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24%  

 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΔΟΩ 

ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΔΟΩ 

Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη …………………………. 

 

 

………………………………. 

(ηόπνο θαη εκεξνκελία) 

 

Ν Ξποζθέπων  

(Πθξαγίδα – ππνγξαθή 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαii  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Σνομαςία: Διμοσ Δομοκοφ 
- Ξωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΞΘΠΔΘΧ : 6079 
- Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ / Υόλθ / Ψαχ. Ξωδικόσ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1 /ΔΟΜΟΚΟΣ/35010 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  KEΦΑΛΑΣ ΚΥΙΑΗΘΣ 
- Ψθλζφωνο: 2232022385 
- Θλ. ταχυδρομείο: k.kefalas@domokos.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.domokos.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Ψίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΝ, ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ΓΗΘΡΩΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ,  50312000-5, 72267000-4, 72310000-1 

- Ξωδικόσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Ωπθρεςίεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : Τχι 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  
[]  

 

ΣΟΕΧ ΣΛ ΩΥΣΟΣΛΥΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΧΕ ΞΑΚΕ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΨΕΩΔ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΧΩΠΥΟΘΦΩΚΣΩΡ ΑΥΣ 
ΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΦΣΦΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Υλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΠ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΠ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιiii : 
Ψθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiv; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

* + Ραι * + Τχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Υροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Ξατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Σνοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Ψθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





 

Χελίδα 53 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

- - 

- - 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

- - 

- - 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Χτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Ωπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ραι *+ Τχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Υροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

 
Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

 
* + Ραι * + Τχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

* + Ραι * + Τχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Υοιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Υωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Πζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Πε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  
-*+ Ραι *+ Τχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ραι *+ Τχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  
-*+ Ραι *+ Τχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ραι *+ Τχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ραι *+ Τχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ  
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Υαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ  
τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

* + Ραι  * + Τχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 
 
 
*+ Ραι *+ Τχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ραι *+ Τχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ραι *+ Τχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*+ Ραι *+ Τχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ραι *+ Τχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
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*……+ 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ραι *+ Τχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Τςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Υλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxi

 του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ραι *+ Τχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ραι *+ Τχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 





 

Χελίδα 63 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Σ μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ : 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*.…+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

Χε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 
οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1β) Πόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειών και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιών: 
Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxii, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Ξατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiii: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Υεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Σ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxiv, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Χτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

6) Σι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

* + Ραι * + Τχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

* + Ραι * + Τχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

- - 

- - 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxvi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
 

ii
 Χε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
iii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iv
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
vii

 Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
viii

 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
ix
 Χφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Χτον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Χφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
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και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Υεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΞ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xi
 Ξατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΞ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xii

 Τπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Χυμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xiii

 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ 
Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xiv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xv

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Χφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xix

 Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

 Οαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxi

 Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxii

 Χθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxiii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxiv

 Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxv

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ 
(Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7). 
xxvi

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 
ΨΕΩΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Τπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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xxix

 Υρβλ άρκρο 48. 
xxx

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxi

 Τπωσ περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Υαράρτθμα αυτό. 
xxxii

 Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xxxiii

 Υρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xxxiv

 Τςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΨΕΩΔ. 
xxxv

 Υρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvi

 Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




