
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                         
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
για τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο « Ραροχι 

υπθρεςιϊν ψθφιακισ αναβάκμιςθσ Διμου - Διαχείριςθσ Εγγράφων & 
οισ Εργαςιϊν, με ενςωματωμζνεσ Ρροθγμζνεσ Ψθφιακζσ 

Υπογραφζσ » 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΡ. Φ.Ρ.Α.) 74.400,00 € 

 

 
 
CPV:  Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ (72000000-5). 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                        Μφκονοσ, 20-04-2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            Αρ. Ρρωτ.: -3619- 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                         
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Ραροχι υπθρεςιϊν ψθφιακισ 

αναβάκμιςθσ Διμου - Διαχείριςθσ Εγγράφων & οισ Εργαςιϊν, με 

ενςωματωμζνεσ Ρροθγμζνεσ Ψθφιακζσ Υπογραφζσ», προχπολογιςμοφ: 60.000,00 

€ (πλζον ΦΡΑ 24%). 

 

ΑΘΟ 1 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ, αποτελεί θ υποςτιριξθ του φορζα «Διμοσ 

Μυκόνου» ςτθν ψθφιακι αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του Διμου, θ οποία κα 

επιτευχκεί μζςω εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων 

με τα οποία παρζχεται θ δυνατότθτα Ψθφιακισ Διαχείριςθσ Εγγράφων & οισ 

Εργαςιϊν με ενςωματωμζνο ςφςτθμα προθγμζνων Ψθφιακϊν Υπογραφϊν. Το 

αντικείμενο, οι ςτόχοι και τα παραδοτζα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν αναλφονται 

εντόσ τθσ παροφςθσ. Το αντικείμενο κακορίηεται αναλυτικά  με τθν υπ’ αρικμ.  

25/2017 Μελζτθ του Διμου Μυκόνου, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα 

τθσ παροφςασ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικόσ  διαγωνιςμόσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ  τθν  ΡΛΕΟΝ ςυμφζρουςα 

από τεχνοοικοικονομικι  άποψθ  βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 

προςφορά. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η  ψθφιακι αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν 

του Διμου, θ οποία κα επιτευχκεί μζςω 
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εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και 

ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων με τα οποία 

παρζχεται θ δυνατότθτα Ψθφιακισ 

Διαχείριςθσ Εγγράφων & οισ Εργαςιϊν 

με ενςωματωμζνο ςφςτθμα 

προθγμζνων Ψθφιακϊν Υπογραφϊν. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ CPV: Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και 

Συναφείσ Υπθρεςίεσ (72000000-5) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
60.000,00 

Ρλζον  ΦΡΑ 24%. 

ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ – ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΓΟΥ 

12 μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

Iςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου 

(www.mykonos.gr) 

 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

 

 

Οκτϊ (8) εργάςιμεσ  θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

09-05-2018 και ϊρα 11:00 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Διμοσ Μυκόνου(Δθμοτικό Κατάςτθμα,  

Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ) 

ΤΟΡΟΣ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διμοσ Μυκόνου(Δθμοτικό Κατάςτθμα,  

Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ)  

09-05-2018 και ϊρα 11:00 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
120 θμζρεσ, από τθν επομζνθ 

 τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
Το ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ 

πόρουσ 
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ΑΘΟ 2 

 ΟΙΣΜΟΙ 

1. «Εργοδότθσ» ι «Ανακζτουςα Αρχι» :  Διμοσ Μυκόνου 

         Διεφκυνςθ: Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 
Τθλζφωνο : 302289360100, FAX: 302289022229 e-mail: mayor@mykonos.gr 

«Ανάδοχοσ »: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ ι 

κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ 

2. «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Μυκόνου 

3. «Διευκφνουςα Υπθρεςία»: Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Μυκόνου 

4. «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»: Ο Διμοσ Μυκόνου 

5. «Διαγωνιηόμενοσ»- «Ρροςφζρων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που 

κα υποβάλλει προςφορά. 

6. «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» : Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7.  «Εκπρόςωποσ»: Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν 

υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον 

Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, 

πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

9. «Τεχνικόσ Σφμβουλοσ» ι «Σφμβουλοσ» : Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα 

ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ 

διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ, ο Ανάδοχοσ. 

10. «Κατακφρωςθ» : Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία 

κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο. 

11. «Τεφχθ Διαγωνιςμοφ» : Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και 

διατίκεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ, 

12. «Σφμβαςθ» : Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 

13. «Συμβατικό Τίμθμα» : Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο. 

14. «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)» : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ 

ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ 





 
 

5 
 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ 

Δθμοςιότθτα: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δθμοςιεφουν κατ’ ελάχιςτον 12 θμζρεσ τισ 

προκθρφξεισ και, ανεξαρτιτωσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αυτϊν, με τθν επιφφλαξθ 

εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, όπου κεωρείται ωσ ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ. 

Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο  και αναρτάται 

θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Διμου Μυκόνου (www.mykonos.gr) 

 

ΑΘΟ 3  

 ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

3.1 Ιςχφουςα Νομοκεςία: 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 

 Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

 Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Των διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων 
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – 
Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74). 

 Του N.4270/2014 Αρχζσ Δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 
(ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τισ διατάξεισ που ιςχφει. 

 Τοσ Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληυη σποτρεώζεφν από ηοσς 
διαηάκηες 

 Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 /Αϋ/26.03.2014) 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Ρρόγραμμα Διαφγεια¨ και άλλεσ 
διατάξεισ». 
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 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

 Τον Κανονιςμό Ε.Κ. 910/2014 κεςμικοφ πλαιςίου ψθφιακϊν υπογραφϊν και το  

 Ν. 4440/2016 ςχετικά με τθν Ηλεκτρονικι διαδικαςία ζκδοςθσ και διακίνθςθσ 

διοικθτικϊν πράξεων και εγγράφων ςτο δθμόςιο τομζα Του Ν.3979/2011 «Για 

τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ»,  του Ν.2472/1997 

«Ρροςταςία του Ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα», τθσ υπ. αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κφρωςθ Ρλαιςίου 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ»,  τθσ υπ. αρικμ. 

ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο», 

τθσ υπ. αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/163 - ΦΕΚ Β 401 - 22.02.2013 «υκμίςεισ για α) τθ 

διαδικαςία και τον τρόπο θλεκτρονικισ επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ 

αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα του 

ςυςτιματοσ νια τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Ρ.Ι.Δ. με 

χριςθ ΤΡΕ και γ) τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του 

δθμόςιου τομζα και των φυςικϊν προςϊπων ι ΝΡΙΔ» 

 Τθν ΥΑ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ 

 Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ 
αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ 
απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

Και τισ κάτωκι αποφάςεισ:  

 Τθσ υπ’ αρικμ. 25/2017 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου. 

 Τθσ υπ’ αρικμ 118/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ υπ’ αρικμ 25/2017 μελζτθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου που αφορά τθν υπθρεςία με τίτλο 

«Ραροχι υπθρεςιϊν ψθφιακισ αναβάκμιςθσ Διμου - Διαχείριςθσ Εγγράφων & 

οισ Εργαςιϊν, με ενςωματωμζνεσ Ρροθγμζνεσ Ψθφιακζσ Υπογραφζσ»  

 Τθσ υπ’ αρικμ 26/2018 απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ  74.400,00€ εισ βάροσ του 

Κ.Α. 00-6142.0011 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω εργαςίασ με Α/Α 195/13-03-2018 ΤΟΥ  ΜΗΤΩΟΥ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  
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 Τθσ υπ’ αρικμ 38/2018 απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 

καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ για τθν 

παροχι τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ. 

 

3.2. Γενικζσ Αρχζσ: 

Η ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, 

επί ίςοισ  όροισ , ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν Ρροκιρυξθ και διακζτουν τθν 

απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ 

όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ρροκιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, 

κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και 

προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ 

αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί, νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί 

που δεν επθρεάηουν τθν ζκταςθ του ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν 

περιορίηουν, ςε κανζνα ςθμείο, τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ 

υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 

των Ρροςφερόντων. 

Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και 

ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν Ρροκιρυξθ ι/ και 

αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 

3.3. Τα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, τα οποία, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

κακίςτανται ςυμβατικά τεφχθ, είναι, κατά ςειρά ιςχφοσ, τα ακόλουκα: 

- Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ με τα ςυνθμμζνα παραρτιματά τθσ, ιτοι τθ 
μελζτθ τθσ υπθρεςίασ που αποτελείται από (Τεχνικι Ρεριγραφι, Γενικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων,  Ενδεικτικό προχπολογιςμό)  
- Το ΤΕΥΔ  
- Η Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου 
- Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 
 

 

ΑΘΟ 4   

ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ/ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

4.1. Ραραλαβι τευχϊν Διαγωνιςμοφ: 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ και τυχόν διευκρινιςεισ, διατίκεται μζςω 

του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ http://www.mykonos.gr ςε θλεκτρονικι ΜΗ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΜΗ μορφι, όμωσ θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται για τθν 

http://www.mykonos.gr/
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ορκότθτα, πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των εγγράφων του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτο Διαδίκτυο. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ 

οποιουδιποτε παράλειψθσ ι ςφάλματοσ, υπερτεροφν τα ακριβι αντίγραφα των 

εν λόγω εγγράφων τα οποία τθροφνται ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4.2. Ραροχι Συμπλθρωματικϊν Ρλθροφοριϊν/ Διευκρινίςεων: 

4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ/ διευκρινίςεισ, μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθν 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν τθσ παροφςασ. Οι εν λόγω 

πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ παρζχονται εγγράφωσ το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ 

προ τθσ Καταλθκτικισ Ημερομθνίασ Υποβολισ Ρροςφορϊν τθσ παροφςασ 

Ρροκιρυξθσ ςφμφωνα με το κατωτζρω Άρκρο. 

4.2.2. Οι γραπτζσ απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του παρόντοσ Άρκρου, 

κοινοποιοφνται εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο ςε όλουσ 

τουσ ενδιαφερομζνουσ και ςε κάκε περίπτωςθ  αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.mykonos.gr  του Διμου Μυκόνου. 

     4.2.3. Από τθν παραλαβι των τευχϊν του Διαγωνιςμοφ και από τθν παροχι, 

κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν Άρκρο, των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν/ 

διευκρινίςεων ςυνάγεται κατά αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει 

λάβει γνϊςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και τθσ φφςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

ΑΘΟ 5 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνοπτικι διαδικαςία, οι τεχνικζσ και 

οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε 

με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

http://www.mykonos.gr/
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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 ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 

του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 

αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

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 Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο 

με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η 

επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 

454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

3. Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν (π.χ. φυλλάδια με πλιρθ τεχνικά 

ςτοιχεία των προςφερόμενων), μπορεί να υποβλθκεί ςε πρωτότυπθ μορφι ςε ξζνθ 

γλϊςςα, αλλά να ςυνοδεφεται οπωςδιποτε από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Ωσ επίςθμεσ μεταφράςεισ χαρακτθρίηονται οι μεταφράςεισ που ζχουν 

επικυρωκεί από το Υπουργείο Εξωτερικϊν, κακϊσ και αυτζσ που ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο ι από εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο πρόςωπα. 

4. Κάκε ςυνεννόθςθ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των ενδιαφερομζνων, των 

διαγωνιηομζνων και του προςωρινοφ ι οριςτικοφ αναδόχου, κακϊσ και κάκε 

προςφυγι ι υπόμνθμα των εν λόγω προςϊπων που απευκφνονται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

5.  Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιηόμενοι και ο προςωρινόσ ι οριςτικόσ Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοι να διευκολφνουν τθν επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπϊν 

υπαλλιλων τουσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία 

κατάλλθλων διερμθνζων 

ΑΘΟ 6 

ΤΕΚΜΘΙΟ ΑΡΟ ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά αμάχθτο τεκμιριο ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ, αλλά και κάκε μζλοσ του -ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ 

ςφμπραξθσ, κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ- ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ: 
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α) τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και των αναπόςπαςτων ς’ αυτι Τευχϊν που τθ 

ςυνοδεφουν, 

β) τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ, θ οποία αναγράφεται ςτο Άρκρο 3.1 τθσ 

παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνιςτά επίςθσ, αμάχθτο τεκμιριο ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα τθ νομιμότθτα των όρων όλων των 

Τευχϊν.  

ΆΡΘΡΟ 7  

 ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Μυκόνου, Γιαλόσ 

- Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθν 09-05-

2018, και ϊρα 11:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να παραδϊςουν οι ίδιοι ι οι εκπρόςωποι τουσ ςε 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τισ κλειςτζσ προςφορζσ τουσ (ενιαίοσ κλειςτόσ 

Φάκελοσ ι ςυςκευαςία) τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να αποςταλοφν και ταχυδρομικϊσ ι με courier, οι οποίεσ 

κα πρζπει να ζχουν περιζλκει ςτο πρωτόκολλο του Διμου Μυκόνου μζχρι και τθν 

προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ   08-05-2018 και ϊρα 15:00.  

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα ι περιζρχονται και υποβάλλονται ςτο 

Διμο με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, πλθν αυτοφ που προβλζπουν οι ωσ άνω  

παράγραφοι δε γίνονται δεκτζσ. 

ΆΘΟ 8 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 
αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται ςτον αντικείμενο τθσ παροφςασ  και είναι  
εγκατεςτθμζνα 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1,2, 4 και 5  και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 25 του  Ν. 4412/2016  

δ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου γ`  του άρκρου 
25 του Ν. 4412/2016 και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ  δθμοςίων ςυμβάςεων 
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ΑΘΟ 9 

ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από το Διαγωνιςμό, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 
τουλάχιςτον από τα μζλθ του (αν πρόκειται για ςφμπραξθ, κοινοπραξία ι ζνωςθ 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων)  ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων 
και ειδικότερα :  

1) Πταν υπάρχει εισ βάροσ του  αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

9.1.1  α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 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 Κοινοτιτων 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 
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 Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 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 Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 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 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 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 
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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 

(Α' 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 ιδίωσ: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

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

9.1.2. 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.  

9.1.3. Εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι και επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία  τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ κυρϊςεισ κακϊσ επίςθσ  εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ ι ότι  ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

9.1.4. Εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που 
αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

9.1.5. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όςο και του Ελλθνικοφ Δικαίου. Η ωσ 
άνω  παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο  οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016). 
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9.1.6. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι 

των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 

του, όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Η ωσ άνω  παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται 

όταν ο  οικονομικόσ φορζασ 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 

(άρκρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016)  

9.1.7. Πταν 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 Σϊματοσ 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 Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά 

από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

9.1.8. Ο 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  

9.1.9. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 9.1.1 ,9.1.2, 9.1.5, 9.1.6 και 9.1.7 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. Τα 

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. Οικονομικόσ 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. 
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9.1.10. Η 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. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται 

ότι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 9.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) 

ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ 

περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 9.1.2 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του 

ςχετικοφ γεγονότοσ 

9.1.11. Οικονομικόσ 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. 

ΑΘΟ 10 

 ΤΕΧΝΙΚΘ/ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ που πλθροί τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 8 τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ, οφείλει να διακζτει, επιπλζον και ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα, κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν άρκρο.  

Ο ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει πρζπει να ςυγκεντρϊνει τισ ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ εμπειρίασ, τεχνογνωςίασ, και επάρκειασ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, 

όπωσ ειδικότερα αναφζρεται κατωτζρω, και να αποδείξει τθ ςυνδρομι των 

προχποκζςεων αυτϊν υποβάλλοντασ με τθν προςφορά του τα ςτοιχεία 

τεκμθρίωςθσ που προβλζπονται επίςθσ πιο κάτω. Σε περίπτωςθ που δεν 

υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ι από τα υποβαλλόμενα δεν 

τεκμθριϊνεται επαρκϊσ θ ςυνδρομι των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ 

προςφοράσ, οι κάτωκι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να προκφπτουν 

ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ: 

Α. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Η καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των 

ενδιαφερομζνων αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με 

το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι 

βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχουν 

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των  

προςφορϊν .  

Β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

 Να  ζχει   μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ, ιτοι τισ τρεισ  

διαχειριςτικζσ χριςεισ (2014,2015,2016) μεγαλφτερο από το 100% του 
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προχπολογιςμοφ τθσ  υπό ανάκεςθσ εργαςίασ  (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), ςε 

εργαςίεσ ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ    

Γ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

1.        Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα 
οποία να είναι ικανόσ, να ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ 
απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου.  

Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ πρζπει να : 

1. Διακζτει εν ιςχφ, πιςτοποιθμζνθ, επαγγελματικι  μεκοδολογία για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του επιπζδου των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτον 
τομζα τθσ Ρλθροφορικισ και ειδικότερα ςτθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και προϊόντων λογιςμικοφ. 

2. Διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ (ενδεικτικά Τμιματα, 
Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) με αρμοδιότθτα τθν Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ 
Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ,  και  τθν  Τεχνικι Υποςτιριξθ  Συςτθμάτων  
Ρλθροφορικισ,  ι  ιςοδφναμεσ  δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ 
παραπάνω διεργαςίεσ του κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου πλθροφορικισ. 

3. Τεκμθριωμζνθ περιγραφι τθσ εμπειρίασ ςε: 

 Στρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σχεδιαςμό Φορζων του Δθμοςίου Τομζα 

και τθσ   Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Υπθρεςίεσ ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε Φορείσ του Δθμοςίου 

Τομζα και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και τεχνικισ 

ικανότθτασ, οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν τα ακόλουκα ςτοιχεία ςτο 

Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» από τα οποία κα προκφπτει ότι: 

- Διακζτουν τθν κατάλλθλθ δομι και οργάνωςθ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ 

να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. 

- Διακζτουν τθν ειδικι τεχνογνωςία και εμπειρία ςτο αντικείμενο του ζργου, 

ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται παρακάτω. 

1.1. Αναλυτικι παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν, τθσ δραςτθριότθτασ, των 
προϊόντων και υπθρεςιϊν που διακζτει, τθσ οργανωτικισ δομισ, των 
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ που διακζτει για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επίςθσ τθν περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των 
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υπθρεςιϊν των παρεχόμενων από αυτοφσ υπθρεςιϊν. 

1.2 Ρεριγραφι  των  μζτρων,  ι/και  πρωτοβουλιϊν  ι/και  επαγγελματικϊν  
πιςτοποιιςεων Ροιότθτασ και διοικθτικϊν μζτρων που ζχει λάβει ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του επιπζδου των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ Ρλθροφορικισ και ειδικότερα ςτθν 
ανάπτυξθ και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και προϊόντων 
λογιςμικοφ.  

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικά ISO 
9001:2008 ι ιςοδφναμο και ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμο.   

1.3 Ο Διμοσ κα χρθςιμοποιιςει τθν υφιςτάμενθ υποδομι Δθμοςίου κλειδιοφ 
ΕΜΗΣ ωσ εξωτερικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ και θ προςφερόμενθ λφςθ 
Απομακρυςμζνθσ Ψθφιακισ Υπογραφισ κα πρζπει να είναι ςυμβατι και 
να πλθροί τισ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ του Δθμόςιου Φορζα παροχισ 
Ψθφιακϊν Ριςτοποιθτικϊν ΕΜΗΣ, δίχωσ τθν απαίτθςθ για χριςθ usb 
token ι card reader. Να κατατεκεί βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ του 
προϊόντοσ με τισ απαιτιςεισ των αςφαλϊν διατάξεων δθμιουργίασ 
υπογραφισ» από τον αρμόδιο φορζα / ΕΕΤΤ. 

1.4 Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει μια ηωντανι 
επίδειξθ τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγγράφων και οισ 
Εργαςιϊν, κατά το άνοιγμα των Ρροςφορϊν, παρουςία τθσ Τεχνικισ 
Επιτροπισ και Εκπροςϊπων του Διμου, που να αποδεικνφει τθν ετοιμότθτα 
του περιγραφόμενου Συςτιματοσ. Η παρουςίαςθ κα ζχει μζγιςτθ διάρκεια 
τριάντα (30) λεπτϊν και ςτθν παρουςίαςθ ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να 
πιςτοποιιςει ςε πραγματικό χρόνο και πραγματικι λειτουργία, ότι διακζτει 
μία ετοιμοπαράδοτθ λφςθ που κατ’ ελάχιςτο επί ποινι αποκλειςμοφ να 
μπορεί να προςφζρει τισ κάτωκι τζςςερισ (4) λειτουργίεσ:  

 Ειςαγωγι & αποκικευςθ ενόσ εγγράφου PDF, το οποίο κα δοκεί 
από τον Φορζα ςτον Υποψιφιο, ςε ζναν εικονικό θλεκτρονικό 
φάκελο του Συςτιματοσ. 

 Δθμιουργία ροισ εργαςίασ ανάμεςα ςε δφο (2) εικονικοφσ χριςτεσ 
με τθν μορφι ανάκεςθσ προσ υπογραφι του ανωτζρου εγγράφου.  

 Άνοιγμα του εγγράφου από τον δεφτερο χριςτθ, με τθ χριςθ ενόσ 
tablet ι smartphone και υπογραφι ςε ςθμείο που κα υποδείξει ο 
Φορζασ. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ με τθν επιςτροφι του ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου εγγράφου ςτον αρχικό χριςτθ. 

1.5 Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει τον πθγαίο κϊδικα του 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγγράφων & οισ Εργαςιϊν ςτον Διμο, ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει τθ Βάςθ Δεδομζνων, το Λειτουργικό και το Σφςτθμα . 

2. Λόγω  τθσ  ειδικισ  φφςθσ  του  Ζργου,  οι  διαγωνιηόμενοι  πρζπει  να  
διακζτουν  επί ποινι αποκλειςμοφ  ειδικι ικανότθτα ςτο αντικείμενο του 





 
 

17 
 

ζργου και να τεκμθριϊνουν τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα  και  
τεχνογνωςία  ςτο  πλαίςιο  Ζργων  αντίςτοιχου  μεγζκουσ  και πολυπλοκότθτασ 
με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ι  ςε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ  ζνα 
τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ κα πρζπει να ζχει προβεί ςε 
εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ  ανάλογων  ζργων. 

 Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πιςτοποιιςει επί ποινι 
αποκλειςμοφ ότι ζχει εγκαταςτιςει παρόμοιο Σφςτθμα ςε δφο  
τουλάχιςτον (2) Δθμόςιουσ Φορείσ. Θα πρζπει να κατατεκοφν οι 
αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. Οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ κα 
πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί και ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ τελευταίασ 
διετίασ και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 

 Η προςφερόμενθ λφςθ Απομακρυςμζνων Ψθφιακϊν Υπογραφϊν κα 
πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχει υλοποιθκεί αποδεδειγμζνα και 
υποχρεωτικά ςε τουλάχιςτον ζναν τουλάχιςτον  (1) Δθμόςιο Φορζα, 
υποβάλλοντασ τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι και 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Ο  διαγωνιηόμενοσ  οφείλει  να  αποδείξει  τισ  ανωτζρω  ελάχιςτεσ  
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά (εντόσ του 
Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) και τα παραπάνω ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ. 

2.1 Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να 
φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ 
εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ. Συγκεκριμζνα, 
απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

 Ζνασ Υπεφκυνοσ Ζργου (project manager) o οποίοσ κα ςυνεργάηεται 
και κα αναφζρει ανά πάςα ςτιγμι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό όλων των ενεργειϊν 
που προβλζπονται για τθ ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ υλοποίθςθ 
των ςχεδιαηόμενων παραδοτζων.  

 Υπεφκυνοσ υλοποίθςθσ το  ςχεδιαςμό  και  τθν  υλοποίθςθ  των 
παραδοτζων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ αποτελεςματικότθτασ 
των δράςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ, που κα προτακοφν από τον ίδιο ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, και το χρονοδιάγραμμα. 

Τα ςτελζχθ του Αναδόχου που κα αναλάβουν το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου 
(ΥΕ) (project manager) και  του Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ πρζπει να διακζτουν 
τουλάχιςτον τα προςόντα και τθν εμπειρία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, 
επαρκϊσ αποδεικνυόμενα με βάςθ το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα :   

Υπεφκυνοσ Ζργου- Ελάχιςτα  Απαιτοφμενα Ρροςόντα : 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν, με ειδικότθτα ςτθν Ρλθροφορικι και 
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ςτουσ Υπολογιςτζσ 

 Κατ’ ελάχιςτον οκταετι (8) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ Υπεφκυνου 
Ζργου (Project Manager). 

Υπεφκυνοσ  Υλοποίθςθσ- Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα: 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν, με ειδικότθτα ςτθν Ρλθροφορικι και 
ςτουσ Υπολογιςτζσ 

 3ετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθσ ζργων 

Να διατεκεί Ομάδα Ζργου που να απαρτίηεται εκτόσ από τουσ Υπεφκυνουσ 
όπωσ περιγράφονται ωσ άνω,  από  τουλάχιςτον 4 άτομα με ειδικότθτεσ, 
επαγγελματικά προςόντα και 3ετι εμπειρία, θ οποία είναι ςχετικι με τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των απαιτιςεων του (φυςικοφ αντικειμζνου του) Ζργου. Τα 
2 άτομα που κα διατεκοφν ςτθν ομάδα ζργου κα ςτελεχϊςουν το γραφείο ςτθ 
Διμο για τθ 12μθνθ υποςτιριξθ του Συςτιματοσ.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ 
ανωτζρω προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά 
του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ): 

-  Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ 
Ζργου  από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ 
αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά 
προςόντα και θ εμπειρία του ςχετικά με τισ απαιτιςεισ που 
αναλαμβάνει όπωσ προκφπτει από το ρόλο που προτείνεται να 
ςυμμετζχει ςτθν ομάδα Ζργου και  Υπεφκυνθ Διλωςθ Αποδοχισ τθσ 
Συμμετοχισ τουσ ςτθν Ομάδα Ζργου και ότι για όλο το διάςτθμα 
παροχισ υπθρεςιϊν κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ 
ανωτζρω προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν 
Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα 
ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 

2.2 Ρίνακασ των ςτελεχϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρεία (ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου - Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 
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2.3 Ρίνακασ των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων που ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το 

ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρεία 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου – Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

    

    

    

 

2.4. Ρίνακασ των τυχόν εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που 

ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου – Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

   

   

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ : Οι οικονομικοί  φορείσ όςον αφορά τα παραπάνω κριτιρια 
επιλογισ  μποροφν να ςυμπλθρϊςουν  μόνο τθν Ενότθτα α  του Μζρουσ ΙV  του 
ΤΕΥΔ χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν  οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV. 

Για  τθν πλιρωςθ των ελαχίςτων απαιτιςεων που αναφζρονται ςτισ ωσ Άνω 
παραγράφουσ, ο Υποψιφιοσ δφναται να ςτθρίηεται και να κάνει χριςθ τθσ 
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ άλλων 
φορζων, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 78  του Ν. 4412/2016, ανεξάρτθτα από 
τθν νομικι φφςθ των δεςμϊν μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Οι ωσ άνω 
φορείσ υποχρεοφνται ςτθν υποβολι ξεχωριςτοφ εντφπου  ΤΕΥΔ (άρκρο 79 του Ν. 
4412/2016 και Κατευκυντιρια Οδθγία 15) ςτο οποίο δθλϊνουν προσ τθν 
Ανακζτουςα αρχι ότι αφενόσ δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι αναφερόμενοι 
ςτθν παροφςα λόγοι αποκλειςμοφ και αφετζρου ότι  εγγυϊνται τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν τουσ προσ τον Υποψιφιο ςε περίπτωςθ αναδείξεωσ του ωσ Αναδόχου 
κακ´ όλθ τθ διάρκεια τθσ Συμβάςεωσ ςε τρόπο που να  επιτυγχάνεται θ εκτζλεςι 
τθσ υπθρεςίασ  ςτο ακζραιο, και το οποίο κα υποβλθκεί μαηί με τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, ςυμπλθρϊνοντασ τα αντίςτοιχα πεδία του  ΤΕΥΔ. 
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ΑΘΟ 11 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

11.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται, μζςα ςε ΕΝΑΝ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ. 

Οι προςφορζσ κα είναι Ζγγραφεσ και ςτθν Ελλθνικι και μόνο γλϊςςα – με εξαίρεςθ 

μόνον όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 5.4 τθσ παροφςασ. Απαγορεφεται θ χριςθ 

αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να 

επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

11.2. Σε εξωτερικι όψθ του Κυρίωσ Φακζλου κάκε προςφοράσ πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ (Άρκρο 92, Ν.4412/2016): 

11.2.1. Η λζξθ «Ρροςφορά». 

11.2.2. Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Διμοσ Μυκόνου 

11.2.3. Ο αρικμόσ, ο τίτλοσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

11.2.4. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ. 

11.2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα/ διαγωνιηομζνου, με οριςμό υπευκφνου 

επικοινωνίασ και ταχυδρομικισ και θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ κακϊσ και αρικμό 

τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπίασ. 

11.3. Ο Κυρίωσ Φάκελοσ Ρροςφοράσ επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεισ επιμζρουσ  

διακριτοφσ υποφακζλουσ, -επί ποινι αποκλειςμοφ-, οι οποίοι πρζπει να είναι 

ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφζρουν εξωτερικά όλεσ τισ ενδείξεισ του ενιαίου 

φακζλου, όπωσ παραπάνω κι επιπλζον : 

 ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 

 ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 

 ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 

11.4. Οι επιμζρουσ ωσ άνω ξεχωριςτοί Φάκελοι φζρουν, τισ ενδείξεισ του Κυρίωσ 

Φακζλου, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται παραπάνω  

Πλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, πλθν του ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», επί 

ποινι αποκλειςμοφ, υποβάλλονται ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίτυπο το 

κακζνα και τοποκετοφνται ςτον αντίςτοιχο υποφάκελο, αναλόγωσ του 

περιεχομζνου τουσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι παράγραφο τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. Δθλαδι ςτον ενιαίο φάκελο προςφοράσ ι ενιαίο περίβλθμα 

κάκε υποψθφιότθτασ υπάρχουν ςυνολικά τρεισ (3) ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, ωσ 

εξισ:  

1.Υποφάκελοσ Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: περιζχει το ΡΩΤΟΤΥΡΟ, 
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2.Υποφάκελοσ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»: περιζχει το ΡΩΤΟΤΥΡΟ και ζνα (1) 

αντίτυπο, 

3.Υποφάκελοσ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»: περιζχει το ΡΩΤΟΤΥΡΟ και ζνα (1) 

αντίτυπο. 

Σε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ των αντιτφπων, το πρωτότυπο κα είναι το 

επικρατζςτερο των άλλων. 

Ρροςφορζσ που δεν ζχουν χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ (α) οικονομικισ 

προςφοράσ, (β) τεχνικισ προςφοράσ, και (γ) δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κα 

απορρίπτονται. 

Σε περίπτωςθ ενϊςεων προςϊπων (φυςικϊν ι νομικϊν), θ κοινι προςφορά 

υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 

από εκπρόςωπο τουσ νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο. 

Ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ανωτζρω (εξωτερικϊν) ςτοιχείων ςυμπλθρϊνονται 

κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και δεν αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ των 

υποψθφίων 

Οι προςφορζσ των υποψθφίων πρζπει να περιζχουν τα τυπικά και λοιπά 

δικαιολογθτικά, τθν τεχνικι προςφορά και τθν οικονομικι προςφορά, 

τοποκετθμζνα ςτον αντίςτοιχο υποφάκελο, ωσ ακολοφκωσ: 

Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριϊν επιμζρουσ φακζλων είναι το ακόλουκο: 

11.5. Φάκελοσ  Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ:  

Ο ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαμβάνει τα  δικαιολογθτικά, που υποβάλει υποχρεωτικά 

και επί ποινι αποκλειςμοφ ο υποψιφιοσ,:  

Α)   Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 

4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 

δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 

πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ,  
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β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το 

άρκρο 10 τθσ παροφςασ. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να 

ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ 

επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ. 

Διευκρινίηεται ότι το ΤΕΥΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ 

βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ αυτισ  αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και 

πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ  ζχοντεσ προσ τοφτο υποχρζωςθ 

νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.  

ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ : 

 Α)  Οι οικονομικοί  φορείσ  μποροφν να ςυμπλθρϊςουν  μόνο τθν Ενότθτα α  του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα 

του Μζρουσ ΙV 

Β) Το ΤΕΥΔ  ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται  ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15  τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ 

(ΕΝΟΤΘΤΑ ΟΔΘΓΙΕΣ- ΜΕΟΣ Β)  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 Α του Ν. 4412/16.    

Β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  

 Oτι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και 

κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

 Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ 

προκθρυςςόμενθσ εργαςίασ 

 Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ. 

Επιπλζον μαηί με τθν ωσ άνω ΥΔ καλείται να προςκομίςει εντόσ του φακζλου 

δικαιολογθτικϊν/τεχνικισ προςφοράσ:  
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Πλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  ςτοιχεία, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

αναφερόμενα ςτο  άρκρο 10 τθσ διακιρυξθσ, προσ απόδειξθ  τθσ οικονομικισ  

επάρκειασ και τεχνικισ  ικανότθτασ  του αναδόχου   

 

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

Το ΤΕΥΔ  κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κα αφορά το νομικό 

πρόςωπο. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 και ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/16.  

 

Επί ενϊςεων φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων όλα τα  ανωτζρω 

δικαιολογθτικά  κα υποβάλλονται για κάκε ζνα μζλοσ τουσ ξεχωριςτά. 

 

Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται 

χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ 

ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ 

τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν 

από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό 

τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ 

των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το Διμο 

Μυκόνου, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο Διμοσ αποφαςίςει ότι τα 

εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε 

αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που 

αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να 

εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυκόνου. 

Πςον αφορά τισ Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ:  

Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει 

οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από 

μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ 

δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
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εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι 

επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ 

με αυτι τθσ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων 

τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 

αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). 

11.6  Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Ο φάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» περιλαμβάνει τθν τεχνικι προςφορά του 

υποψθφίου, θ οποία, υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, περιζχει όλα τα 

ςτοιχεία για τθν περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ .  

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ 

άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτα Οικονομικά Στοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ 

που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των 

Αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά περιλαμβάνονται γενικά : 

Η μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ του ζργου, θ ςφςταςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ 

και αναλυτικά βιογραφικά με ιδιαίτερθ αναφορά ςτα προςόντα και ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται για το ςυγκεκριμζνο ζργο των ηθτοφμενων ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου 

Ειδικότερα θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ 

ςτοιχεία: 

1. Ραρουςίαςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ και των μεκοδολογικϊν 

εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε φάςθ υλοποίθςθσ, αποτφπωςθ 

του περιεχομζνου και τθσ δομισ του κάκε παραδοτζου. 

2. Αντίλθψθ και δυνατότθτα κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ. 

3. Δυνατότθτα ελζγχου και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων.  

4. Σφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου, κζςθ κάκε ςτελζχουσ ςτθν ομάδα, αρμοδιότθτεσ 

που κα αναλάβει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ και επιμζρουσ εργαςίεσ 

ςτισ οποίεσ κα εμπλακεί.  

5. Τα άτομα, που προτίκεται να ορίςει, ωσ Υπεφκυνο Ζργου και Υπεφκυνο 

Εκτίμθςθσ Υλοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Εάν ο 

Υπεφκυνοσ Ομάδασ Ζργου, και τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, δεν είναι μόνιμα 

ςτελζχθ τθσ εταιρείασ ι κάποιου από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, που υποβάλλει τθν 

προςφορά, επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ ότι υπάρχει ςυμφωνία 

ςυνεργαςίασ και ότι δζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Σε 

περίπτωςθ ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ προσ το ςχιμα ςυνεργάτεσ, 

υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  παραμζνει κακ’ ολοκλθρία ο 
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ανάδοχοσ. Αντικατάςταςθ του Υπευκφνου Ομάδασ Ζργου, κατά τθ διάρκεια 

του ζργου, μπορεί να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οργανωτικό Σχιμα και Απαιτοφμενα Ρροςόντα Αναδόχου 

Η Οµάδα Ζργου που κα ςυςτιςει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να απαρτίηεται από ικανό 

αρικµό ζµπειρων ςτελεχϊν κατάλλθλων για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του 

περιγραφόµενου ζργου, των οποίων θ εµπειρία κα αποδεικνφεται για κάκε 

ςτζλεχοσ χωριςτά µε αναλυτικά βιογραφικά ςθµειϊµατα.  

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προτείνουν το 

κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα 

αξιοποιιςουν ζτςι, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και 

ζγκαιρθ εκπόνθςθ τθσ υπθρεςίασ που κα αναλάβουν.  

Οι αναφερόμενεσ ςτθ ςυνζχεια αρχζσ αποτελοφν το ελάχιςτο των απαιτιςεων που 

τίκενται για τθν οργάνωςθ και τθ ςτελζχωςθ του Αναδόχου. 

Γενικι Οργάνωςθ 

Σε γενικζσ γραμμζσ, για το ςφνολο του ζργου, το ανκρϊπινο δυναμικό που κα 

χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ικανό αρικμό ςτελεχϊν για 

τθ διεκπεραίωςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, με τθν κατάλλθλθ γνϊςθ και 

εμπειρία. 

Συγκεκριμζνα, απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

 Ζνασ Υπεφκυνοσ Ζργου (project manager) o οποίοσ κα ςυνεργάηεται και κα 

αναφζρει ανά πάςα ςτιγμι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα είναι υπεφκυνοσ 

για τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό όλων των ενεργειϊν που προβλζπονται 

για τθ ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ υλοποίθςθ των ςχεδιαηόμενων 

παραδοτζων.  

 Ζνασ Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ  για  το  

ςυντονιςμό  τθσ  ομάδασ  ζργου  ωσ  προσ  το  ςχεδιαςμό  και  τθν  

υλοποίθςθ  των παραδοτζων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ 

αποτελεςματικότθτασ των δράςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, που κα προτακοφν από τον ίδιο ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, και το χρονοδιάγραμμα. 

Τα ςτελζχθ του Αναδόχου που κα αναλάβουν το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (ΥΕ) 

(project manager) και  του Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον 

τα προςόντα και τθν εμπειρία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, επαρκϊσ 

αποδεικνυόμενα με βάςθ το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα (που περιλαμβάνεται εντόσ 

του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ)  :   

Υπεφκυνοσ Ζργου- Ελάχιςτα  Απαιτοφμενα Ρροςόντα : 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν, με ειδικότθτα ςτθν Ρλθροφορικι και ςτουσ 

Υπολογιςτζσ 
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 Κατ’ ελάχιςτον οκταετι (8) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ Υπεφκυνου Ζργου 

(Project Manager). 

Υπεφκυνοσ  Υλοποίθςθσ- Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα: 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν, με ειδικότθτα ςτθν Ρλθροφορικι και ςτουσ 
Υπολογιςτζσ 

 3ετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθσ ζργων 

Να διατεκεί Ομάδα Ζργου που να απαρτίηεται εκτόσ από τουσ Υπεφκυνουσ όπωσ 

περιγράφονται ωσ άνω,  από  τουλάχιςτον 4 άτομα με ειδικότθτεσ, επαγγελματικά 

προςόντα και 3ετι εμπειρία, θ οποία είναι ςχετικι με τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

απαιτιςεων του (φυςικοφ αντικειμζνου του) Ζργου. Τα 2 άτομα που κα διατεκοφν 

ςτθν ομάδα ζργου κα ςτελεχϊςουν το γραφείο ςτθ Διμο για τθ 12μθνθ υποςτιριξθ 

του Συςτιματοσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω 

προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του 

Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Ρζραν του αντίςτοιχου κατά το άρκρο πίνακα και των αναλυτικϊν βιογραφικϊν 

ςθμειωμάτων κα πρζπει να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία για τον Υπεφκυνο 

Ζργου (project manager) και τον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ. 

Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ μαηί με τουσ τίτλουσ  ςπουδϊν που κα πρζπει να 

προςκομίςει ςτθν προςφορά του κεωροφνται: 

 Ρρόςλθψθ από ΝΡΙΔ (ςυμπεριλαμβανομζνων εταιρειϊν) και ΝΡΔΔ που ζχει 

ςαν αντικείμενο ι ζχει εκτελζςει ζργα ςτο ςχετικό αντικείμενο  

 Συμβάςεισ ι Τ.Ρ.Υ ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ ςτο ςχετικό αντικείμενο 

 Δ.Σ ι Διαχειριςτισ ι Ομόρρυκμοσ/ Ετερόρρυκμοσ Εταίροσ ςε εταιρεία που 

ζχει ςαν αντικείμενο ι ζχει εκτελζςει ζργα ςτο ςχετικό αντικείμενο.  

 

Σε περίπτωςθ που ςτθν Ομάδα Ζργου περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν είναι 

μόνιμοι εργαηόμενοι του προςφζροντα, είναι αναγκαία θ προςκόμιςθ υπεφκυνων 

δθλϊςεων των προςϊπων αυτϊν (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν 

Συμμετοχισ), ςτισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία 

ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα, ότι δεν ςυμμετζχουν με οποιοδιποτε τρόπο ςε 

οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο διαγωνιςμό και ότι αποδζχονται τουσ 

όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

11.7 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ: 

Στον επιμζρουσ ΦΑΚΕΛΟ τθσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ περιλαμβάνονται τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του Διαγωνιηομζνου. Ο Φάκελοσ Οικονομικισ 
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Ρροςφοράσ, κα περιζχει ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ςε ζνα (1) αντίγραφο, τθν 

Οικονομικι Ρροςφορά των υποψθφίων. 

Στο Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και 

αυτό κα είναι επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. 

Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από 

τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα και, να φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Στθν Οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται το ςυνολικό τίμθμα ζναντι του 

οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο Ρροςφζρων  το ςφνολο των  αιτοφμενων  

υπθρεςιϊν, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

 

Η προτεινόμενθ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμϊμενο 

τίμθμα για το ςφνολο των παρεχομζνων εργαςιϊν/υπθρεςιϊν του αναδόχου που 

ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 ευρϊ πλζον του εκάςτοτε αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

24%. 

Στο ανωτζρω ποςόν κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και 

κάκε άλλθ δαπάνθ που ςχετίηεται με το ζργο (αμοιβζσ προςωπικοφ, ζξοδα 

μετακινιςεων κλπ.).  

Στθν οικονομικι προςφορά δφναται να δοκεί  γενικι ζκπτωςθ επί του κατ’ αποκοπι 

τιμιματοσ. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι ζκπτωςθ μεγαλφτερθ του 10% κα πρζπει να 

είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν του ανταγωνιςμοφ και ςε 

ςχζςθ με τισ ιδιαιτερότθτεσ / απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να δεςμεφεται από τθν προςφορά του για 

χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν και αυτό πρζπει να δθλϊνεται 

εγγράφωσ ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

Η αμοιβι του αναδόχου καλφπτει και τισ πάςθσ φφςεωσ λειτουργικζσ του δαπάνεσ 

κατά τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. Δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι για τθν 

παροχι από πλευράσ αναδόχου ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Εφόςον από τθ προςφορά δε προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δε 

δίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ, 

ενιαία ι για το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ που προκθρφχκθκε, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για εκατόν είκοςι 

(120) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά, θ 

οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα 

Ρροκιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ. 
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Η 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 εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου 

ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του 

διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει κατά περίπτωςθ, 

αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ του Διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί, πριν τθν πάροδο του 

ανωτζρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρκρο 97, Ν.4412/2016). Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

Ρροςφορζσ τουσ. 

 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ Ρροςφοράσ και μόνο επί νομίμωσ υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν, οι Διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ 

ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων. Οι 

διευκρινίςεισ παρζχονται εντόσ τθσ προκεςμίασ θ οποία αναγράφεται ςτθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ του Διαγωνιηομζνου και είναι ίδια για όλουσ τουσ Διαγωνιηομζνουσ. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. 

Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να 

είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον Διαγωνιηόμενο. 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ/υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ζχει δικαίωμα να κατακζςει μία και 

μοναδικι προςφορά για το ζργο. Δε κα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Η τιρθςθ όλων των ανωτζρω διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τίκεται επί ποινι 

αποκλειςμοφ. Ιδίωσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που παρουςιάηουν 

οποιαδιποτε απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

και των λοιπϊν τευχϊν. 

ΑΘΟ 12 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

(ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ) 

Η ανωτζρω εργαςία/υπθρεςία  κα ανατεκεί µε κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν 

τελικι επιλογι αναδόχου  τθν  πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοικοικονομικισ 

άποψθσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, προςφορά, θ οποία κα 

προκφψει από τθ ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

των προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν. Τα τεχνικά 
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κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ περιλαμβάνει, επίςθσ, 

και τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου, ςε ςυνολικό άκροιςμα 100. 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ  ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Α 
Μεκοδολογία και Τεχνικζσ υλοποίθςθσ του 

ζργου   
75% 

Α1 

Ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ ςε όλεσ τισ 

φάςεισ υλοποίθςθσ:  

Ραρουςίαςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία των 

προτεινόμενων μεκόδων και τεχνικϊν, 

αποτφπωςθ του περιεχομζνου και τθσ 

δομισ του κάκε παραδοτζου. 

Αναλυτικι Τμθματοποίθςθ του ζργου ςε 

Φάςεισ και Ρακζτα Εργαςίασ και θ ακριβισ 

και τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ του 

περιεχομζνου των Ραραδοτζων. 

Ειδικά ςε αυτό το κριτιριο κα εξεταςτεί ο 

βακμόσ εξειδίκευςθσ των επιμζρουσ 

υποζργων και θ ωρίμανςι ςτθ φάςθ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ 

55% 

Α2 

Αντίλθψθ και κάλυψθ των απαιτιςεων: 

Επάρκεια και δυνατότθτα ανταπόκριςθσ 

ςτισ απαιτιςεισ του ζργου, ςαφινεια τθσ 

πρόταςθσ ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ. 

20% 

Β Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ζργου 25% 

Β1 

Ρροτεινόμενθ Δομι, όλοι, Ειδικότθτεσ, 

Στελζχωςθ, καταλλθλότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου και βακμόσ 

αντιμετϊπιςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν και 

απαιτιςεων του ζργου από τον Υπεφκυνο 

Ζργου και τα Μζλθ τθσ Ομάδασ ‘Ζργου 

15% 

Β2 Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του Ζργου 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
H βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 
Η βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ 
όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία 
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κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από 
τα κριτιρια, βακμό κάτω του 100, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ: 
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται 
από τθν παρακάτω ςχζςθ: 
ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv) 
όπου : 
ΣΒτ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου, 
Uτ = ο βακμόσ του κριτθρίου και 
β = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 
 
Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο τελικό 
βακμό αξιολόγθςθσ (Τi) όπωσ υπολογίηεται από τον τφπο:  
Τi = 80 x (Tai/ TΑmax) + 20 x (ΟΡmin/ ΟΡi) 
όπου: 
Τi = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i (με ςτρογγυλοποίθςθ ςτα δφο 
δεκαδικά ψθφία)  
Tai = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i 
Tαmax = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ  
ΟΡmin = Το κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ  
ΟΡi = Το κόςτοσ τθσ προςφοράσ i 
 

 

ΑΘΟ 13 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν αρμόδια για τθν διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ 

επιτροπι που ςυνεδριάηει δθμόςια, μζχρι τθν ϊρασ λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν, 

που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που οι προςφορζσ αποςταλοφν 

ταχυδρομικϊσ ι με courier πρζπει να ζχουν περιζλκει ςτο πρωτόκολλο του Διμου 

Μυκόνου μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, οι φάκελοι προςφορϊν πρζπει να φζρουν θμερομθνία και ϊρα 

κατάκεςθσ, κακϊσ και μονογραφι από τον αρμόδιο υπάλλθλο του πρωτοκόλλου. 

Σε κάκε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ τθσ προςφοράσ, ο 

οποίοσ αναγράφεται και ςτο πρακτικό, όπωσ επίςθσ αναγράφεται και θ τυχόν 

απόρριψι τθσ.  

Πταν παρζλκει θ ϊρα, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ, θ λιξθ τθσ 

παράδοςθσ των προςφορϊν θ οποία αναγράφεται και ςτα πρακτικά. Απαγορεφεται 

θ για οποιονδιποτε λόγο αποδοχι προςφοράσ μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου 

αυτοφ, με ποινι ακυρότθτασ του διαγωνιςμοφ, εκτόσ εάν θ εμπρόκεςμθ επίδοςθ 

προςφορϊν ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι και μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου που 

ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν, και ςτθν θμερομθνία που 
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αναφζρεται ςτθν παροφςα ωσ ‘ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ ξεκινά θ δθμόςια ςυνεδρίαςθ και αρχίηει από τθν επιτροπι, θ 

αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου και του φακζλου των δικαιολογθτικϊν, κατά 

ςειρά παράδοςισ τουσ.  

Η διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν είναι :  

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ ςτθν ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, 

ανά φφλλο.  Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, 

κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του 

ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Οι φάκελοι 

των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 

ςφραγίηονται  από τθν Επιτροπι και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ 

επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν Επιτροπι και φυλάςςεται, 

προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει 

πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ 

και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 

προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 

προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα κατόπιν  ειδικισ 

πρόςκλθςθσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν 

κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά 

φφλλο. 

Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει 

τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά 

αξιολόγθςθσ, από τον οποίο και προκφπτει ο προτεινόμενοσ από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Ανάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ.  

Τα πρακτικά του διαγωνιςμοφ υπογράφονται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ. 
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Tα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων μποροφν κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

(άρκρο 117 Ν. 4412/2016) να λάβουν χϊρα ςε μία ςυνεδρίαςθ και επικυρϊνονται 

με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Διευκρινίςεισ προςφορϊν: 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει 

από Ρροςφζροντα τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 

προςφοράσ του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που 

περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι 

διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Ρροςφζροντα και δεν κεωρείται 

αντιπροςφορά. Τζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που αυτι κα ορίηει, 

κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα είναι μικρότερο των επτά  (7) εργαςίμων θμερϊν. 

Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 

ηθτικθκαν. 

ΑΘΟ 14  

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

14.1. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ρροςωρινόσ 

Ανάδοχοσ εντόσ προκεςμίασ 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, προςκομίηει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, ιτοι τα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ. Τα εν λόγω Δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 

Σφραγιςμζνο Φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι, προκειμζνου να 

ελεγχκοφν.  

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 

διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι 

να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 

θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Η προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.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 

9(λόγοι αποκλειςμοφ) και 10 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

το Τ.Ε.Υ.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 του1.  

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 τα παραπάνω 

άρκρα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η 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  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ 

τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 

 

14.2. Ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ προςκομίηει, τα κάτωκι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

 

14.2.1. εάν είναι Ζλλθνασ πολίτθσ: 

Α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου (03 

   μθνϊν) πριν τθν θμερομθνία  υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,   

από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 

απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 . 

                                                           
1 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

-φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε και ΙΚΕ  

- Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. και όλα τα μζλθ του ΔΣ  

-Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

 

Β. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το 

οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Τα πιςτοποιθτικά των οργανιςμϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κα αφοροφν τόςο τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ 

όςο και όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό και για τθν 

κφρια και για τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου τριμινου  από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία πτϊχευςθσ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ 

τουσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου.   

 Δ. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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 ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ. 

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 ανωτζρω  

παραγράφουσ 2 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 
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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. 

Οι 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 παραπάνω 

παραγράφουσ  

 

Ε. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι του ς` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόςεωσ 

εντόσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι αφενόσ 

ιταν εγγεγραμμζνοσ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 

αφετζρου ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ14.2.1.6  Τα αποδεικτικά 

ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου 

νομικοφ προςϊπου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ ωσ περ. (γγ ) του εδ. (β) 

του άρκρου 93 του Ν.4412/2016 

Οι αλλοδαποί : 

Α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπρόςωπου, εντόσ του 

τελευταίου τριμινου (03 μθνϊν), από τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 

του Ν.4412/2016. 

Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

-φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε 

- Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. και όλα τα μζλθ του ΔΣ  

-Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

Β. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ),  από 

το οποίο να προκφπτει ότι δεν ςυντρζχουν οι  ανωτζρω περιπτϊςεισ   
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των    αντίςτοιχων   εδαφίων   που  αφορά  ςτουσ  Ζλλθνεσ 

διαγωνιηόμενουσ. 

Τόςο οι Ελλθνεσ όςο και οι αλλοδαποί διαγωνιηόμενο οφείλουν να 

προςκομίςουν τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του 

προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ ωσ περ. (γγ ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του Ν.4412/2016 

 

 

ΣΤ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα : 

1. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) 
ςειρά Φ.Ε.Κ ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ 
ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εταιρείασ 

2. Για Ε.Ρ.Ε: α) ιςχφον  καταςτατικό και  β) ςειρά Φ.Ε.Κ ςφςταςθσ, 
τροποποιιςεων καταςτατικοφ από το οποίο να προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε 

3. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ από το οποίο να προκφπτουν οι διαχειριςτζσ 

Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν 
γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο 
Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 
δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το Καταςτατικό 
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί 
μθ τροποποίθςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ 
μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ 
που ζχει κατατεκεί. 

Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από 
ζνορκεσ  δθλϊςεισ  των  εμπλεκομζνων  που  γίνονται  ενϊπιον  δικαςτικισ  ι 
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. 

Επίςθσ, προςκομίηεται Ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα ι παραςτατικό 
εκπροςϊπθςθσ για εταιρεία ι κοινοπραξία.  

1. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από μζλοσ του διοικθτικοφ τουσ 
ςυμβουλίου ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ και οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι 
τουσ ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο.  
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2. Εάν οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό 
τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά εξουςιοδότθςθ ςτον κατακζτοντα 
τθν προςφορά.  

3. Πταν αφορά φυςικό πρόςωπο θ εξουςιοδότθςθ υποβάλλεται ςε διλωςθ 
του άρκρου 8 του Ν. 1599/86. Πταν αφορά εταιρεία ο εκπρόςωποσ ορίηεται 
με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ.  

4. Ρροκειμζνου για Ενϊςεισ, εάν οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 
με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ. 

Επιπλζον όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν :  

1. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 

του προςφζροντα: 

 Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν 

τελευταίων οικονομικϊν χριςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ 

δθμοςίευςι τουσ απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζροντασ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα 

που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμου τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ εφόςον υπάρχουν ι τα ςχετικά επίςθμα 

ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ 

δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ, κατά τα 

ανωτζρω ι οποιουδιποτε άλλου ςχετικοφ εγγράφου. 

     Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο και ISO 27001:2013 ι 

ιςοδφναμο 

 

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 

παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 

προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.  

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 

που δθλϊκθκαν,  είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των 

ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
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χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  

Ο ζλεγχοσ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου εάν ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ εάν ςυντρζχουν οι 

περιπτϊςεισ των παραγράφων 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν.4412/2016 

Επί πλζον των όςων αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

άρκρου 103 του Ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 15 

ΣΥΝΑΨΘ ΚΑΙ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 Η Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν  Απόφαςι τθσ που εκδόκθκε δυνάμει του 

Άρκρου 14 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 

4412/2016  και ςτθ  ςυνζχεια  καλεί τον ανάδοχο  εντόσ προκεςμίασ το πολφ δζκα 

(10) θμερϊν να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ.  

Η καταρτιςκείςα ςφμβαςθ κα περιλαμβάνει:   

  Τα παραδοτζα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ , των 

λοιπϊν τευχϊν και τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του, 

  τθ ςυμβατικι αμοιβι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, 

των λοιπϊν τευχϊν τθσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του, 

 τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Ρροκιρυξθσ και του ςχεδίου Σφμβαςθσ που προςαρτάται ςτθν παροφςα 

 Με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ θ Σφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα. 

Το δε ζγγραφο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί ζχει αποδεικτικό και μόνο 

χαρακτιρα 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπόσ, θ ανακοίνωςθ απευκφνεται ςτον 

εκπρόςωπο του ςτθν Ελλάδα, εάν τζτοιοσ ζχει οριςτεί. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

αποςτζλλεται ςχετικό μινυμα τθλεομοιοτυπίασ και ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτον 

αλλοδαπό προςωρινό ανάδοχο – ςτθν Ελλθνικι βεβαίωσ Γλϊςςα. 

 Η ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ του προςωρινοφ αναδόχου, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν 
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εκφράςει γραπτά τθ ςχετικι αναιτιολόγθτθ αντίρρθςι του, εντόσ πζντε (05) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ ωσ άνω ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 

ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα, εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω 

προκεςμία. 

Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ανακοίνωςθσ και με τθν επιφφλαξθ των 

οριηομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου, ο προςωρινόσ 

Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προςζλκει, εντόσ δζκα  (10) θμερϊν, ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, προκειμζνου να υπογράψει το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ.  

 Για τθν υπογραφι του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

εκδίδεται για ποςό τζτοιο που οποίο αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ Συνολικισ 

Συμβατικισ Τιμισ άνευ ΦΡΑ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 

4412/2016. 

 Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν προςζλκει, κατά τα ανωτζρω, να υπογράψει το 

κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ οικείεσ 

διατάξεισ. 

ΑΘΟ 16 

ΜΑΤΑΙΩΣΘ – ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ  

Η Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει τθ Ματαίωςθ του 

Διαγωνιςμοφ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΘΟ 17 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί 

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

γ) Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 

παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
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ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 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. 

ε) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει 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.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
η) τουσ όρουσ ότι: 
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, 
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 του Διμου και  

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει 

απαραίτθτα να αναφζρουν ότι αναφζρουν και οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, με τισ εξισ 

διαφοροποιιςεισ: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ 

και τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

2. Θα αναφζρουν τισ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
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3. Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει 

να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο 

που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, κατά δφο (2) 

μινεσ. 

 Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ 

 

 

 

 

ΑΘΟ 18 

ΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 

άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 

υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 

προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Η 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. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει 

ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   

Με 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 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 

ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι. 
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ΑΘΟ 19 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

Η παροχι των υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του αναδόχου κα γίνεται κακθμερινά ςτα 

γραφεία του αναδόχου, κακϊσ και ςε κάκε άλλο ςθμείο εφόςον απαιτθκεί, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ, που κ’ ακολουκιςει. 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςτελεχϊςει Ομάδα 

Ζργου αποτελοφμενθ από πρόςωπα ικανά να ςτθρίξουν το ζργο που περιγράφεται 

ανωτζρω. Εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

κα κακοριςτεί ζνασ εκπρόςωποσ του αναδόχου, ο οποίοσ κα τον εκπροςωπεί ςτισ 

ςχζςεισ του με τον εργοδότθ, ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο εργοδότθσ λαμβάνει κάκε ενδεδειγμζνο μζτρο, ϊςτε οι Υπθρεςίεσ του να 

διευκολφνουν τον ανάδοχο ςτο ζργο του. Εξαςφαλίηει τθν προςπζλαςθ του 

αναδόχου ςτισ διακζςιμεσ πθγζσ πλθροφοριϊν και ςτισ υπθρεςίεσ ι φορείσ που 

εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των ζργων και κα τον ςυνδράμει ςτθν απόκτθςθ κάκε 

πρόςκετθσ πλθροφορίασ ι ςτοιχείων, απαραιτιτων για το ζργο τθσ Διαχείριςθσ. Οι 

Υπθρεςίεσ του κοινοποιοφν τα ζγγραφα που αφοροφν τθν υλοποίθςθ των ζργων και 

τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ του ζργου του. 

 

ΑΘΟ 20 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Η χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τουσ ιδίουσ πόρουσ του Διμου. Στον 

προχπολογιςμό του Διμου Μυκόνου, ζτουσ 2018 ζχει προβλεφκεί κωδικόσ με Κ.Α. 

00-6142.0011. 

Οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν και τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου απ’ τον 

Ανάδοχο, μετά από πιςτοποίθςθ του παραςχεκζντοσ ζργου και τθν ζκδοςθ 

αντίςτοιχθσ εντολισ από τθν Αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ζργου. Η 

καταβολι τθσ αμοιβισ προσ τον «Ανάδοχο» κα γίνεται με ζκδοςθ τιμολογίου και κα 

ακολουκεί τθν εξισ διαδικαςία:  

ΕΓΟ ΡΑΑΔΟΤΕΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΙ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

ΡΛΘΩΜΘ 

Ραροχι υπθρεςιϊν 

ψθφιακισ 

αναβάκμιςθσ Διμου - 

Διαχείριςθσ 

Εγγράφων & οισ 

Εργαςιϊν, με 

ενςωματωμζνεσ 

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΑΛΛΑΓΩΝ 
5% 

1 μινα από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 

ΕΓΓΑΦΩΝ & ΟΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
20% 

4 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 
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ΕΓΟ ΡΑΑΔΟΤΕΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΙ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

ΡΛΘΩΜΘ 

Ρροθγμζνεσ 

Ψθφιακζσ Υπογραφζσ 

περιουςίασ 

1.3 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΡΟΓΑΦΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ & ΟΗΣ 

ΕΓΑΣΙΩΝ 

20% 

4 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

1.4 ΥΡΗΕΣΙΑ  ΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 

ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΩΝ 

ΥΡΟΓΑΦΩΝ 

35% 

6 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

1.5: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

15% 

7 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

1.6: ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΩΣΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
5% 

 12 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

  

ΑΘΟ 21 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

21.1. Η τροποποίθςθ Συμβατικοφ Πρου επιτρζπεται, μόνον κατόπιν ζγγραφθσ 

ςυμφωνίασ όλων των ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

21.2. Δεν επιτρζπεται τροποποίθςθ Συμβατικοφ Πρου θ οποία αλλοιϊνει το 

Συμβατικό Αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

21.3  Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ. 

Η 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. 
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ΑΘΟ 22 

ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΑΣ ΒΙΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΘ 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 

22.1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των Συμβατικϊν 

τουσ Υποχρεϊςεων ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε 

περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, όπωσ ορίηονται ςτθ νομοκεςία, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται προςθκόντωσ. 

22.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ αδυναμία εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του θ 

οποία οφείλεται ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου του παρόντοσ άρκρου, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 

προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά που 

δικαιολογοφν τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου του παρόντοσ 

άρκρου, εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν, από τότε που 

ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η Ανακζτουςα 

Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει, ςχετικά, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, από τθν λιψθ 

του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ 

προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ αποδοχι των ιςχυριςμϊν του Ανάδοχου. 

22.3. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αναςτείλει μονομερϊσ τθν εκπλιρωςθ 

μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ, μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ 

γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. 

Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία 

τθν αναςτολι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διακοπισ, κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ 

διάρκειά τθσ. 

22.4. Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ γνωςτοποίθςθσ αναςτζλλονται οι 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, πλθν των υποχρεϊςεων εμπιςτευτικότθτασ 

και εχεμφκειασ, οφείλει, όμωσ, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν 

προςταςία των ςυμφερόντων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, μετά τθν άρςθ των λόγων που επζβαλαν τθν αναςτολι τθσ. 

22.5. Μετά τθν άρςθ των λόγων που επζβαλαν τθν Αναςτολι τθσ Σφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ειδοποιιςει αμελλθτί τον Ανάδοχο εγγράφωσ. Η 

Σφμβαςθ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθν γνωςτοποίθςθ του Άρκρου 22.3. τθσ 

παροφςασ Ρροκιρυξθσ, ενεργοποιείται αυτοδικαίωσ, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον 

Ανάδοχο τθσ ειδοποίθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου. 

22.6. Το χρονικό διάςτθμα τθσ Αναςτολισ δεν υπολογίηεται ςτο χρόνο τθσ 

Σφμβαςθσ. Μετά τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν γνωςτοποίθςθ του 

Άρκρου 22.3. τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, θ Σφμβαςθ ςυνεχίηεται για χρόνο 
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τουλάχιςτον ίςο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επζλευςθσ τθσ 

αναςτολισ και ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 

22.7. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα Μετάκεςθσ του 

Χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ προβλεπόμενων 

χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ. 

22.8. Η αναςτολι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ και θ μετάκεςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ επιτρζπονται για λόγουσ απρόβλεπτουσ που βρίςκονται 

αντικειμενικά εκτόσ του ελζγχου και του πεδίου δράςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 23 

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

23.1. Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο 

ςχετικό με το Ζργο, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι 

κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του Ζργου, κα αποτελοφν 

αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που μπορεί να τα διαχειρίηεται 

και να τα χρθςιμοποιεί (όχι εμπορικά). 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι περιπτϊςεισ που προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά 

δικαιϊματα, τα οποία κα πρζπει να καταδεικνφονται ρθτά και, ςτισ μθ προφανείσ 

περιπτϊςεισ, να αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ και, εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα 

παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι 

λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 

και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από 

τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί των παραδοτζων, θ 

Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, 

δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του 

τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 

οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, 

αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι 

αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ 

ι του ζνδικου μζςου. 
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23.2. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ 

ΔΕΝ αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ 

ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και 

πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ. Υποχρεοφται δε 

να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ 

με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον 

Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει 

τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ, τθν παφςθ κοινοποίςθσ των εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

23.3. Ο Ανάδοχοσ ΔΕΝ δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το 

Ζργο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξαιρουμζνθσ 

τθσ αναφοράσ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου ςτθν εμπειρία του, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι. Δεν δεςμεφει δε τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι τθσ άδεια. 

23.4. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, οι Επιτροπζσ και όλα τα 

εξουςιοδοτθμζνα απ’ εκείνεσ ι τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα, οφείλουν να μθν 

ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 

πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ, κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ 

εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ 

καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

23.5. Η παράβαςθ ενόσ εκ των όρων του παρόντοσ άρκρου από τον Ανάδοχο 

παρζχει τθν διακριτικι ευχζρεια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να κθρφξει ζκπτωτο τον 

Ανάδοχο και να του επιβάλλει τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

23.6. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και 

για διάρκεια τουλάχιςτον πζντε (05) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ 

να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, 

οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα 

αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που 

κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Φορζα Λειτουργίασ). 

23.7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν 

είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Η τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον 

Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει 
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να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του 

Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

23.8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των 

ςυμφερόντων του με τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ 

λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και 

αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και 

εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ του 

Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από 

αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του 

Αναδόχου που δεν αφοροφν το Ζργο. 

23.9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που 

αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για 

τθν υλοποίθςθ και παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του 

Ζργου, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των 

τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και 

ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ. 

23.10. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 

διαςφαλίςει ότι και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και 

ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των 

παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν 

αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ. 

23.11. Η εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, 

ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ 

τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ 

διαιτθςίασ. 

23.12. Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο 

ςχετικό με το Ζργο, τα παραγόμενα δεδομζνα κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα 

παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ 

του Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που 

μπορεί να τα διαχειρίηεται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφεται (όχι εμπορικά), εκτόσ 

και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα. 

23.13. Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται 

ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ 
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οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία 

ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ 

με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

23.14. Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ 

οποία κα είναι πλζον ο αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ επί του Ζργου και κα φζρει όλεσ 

τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε 

περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 24 

ΕΚΧΩΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

24.1. Ο Ανάδοχοσ ΔΕΝ δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ 

αυτισ. Δικαιοφται, όμωσ, να χρθςιμοποιεί προςτθκζντεσ υπεργολάβουσ και 

βοθκοφσ εκπλιρωςθσ για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των οποίων ευκφνεται ζναντι 

τρίτων και ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τον νόμο. Ο Ανάδοχοσ δεν 

δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το 

δικαίωμα είςπραξθσ τθσ Συμβατικισ του Αμοιβισ. 

24.2. Η παράβαςθ ενόσ εκ των όρων του παρόντοσ Άρκρου από τον Ανάδοχο 

παρζχει τθν διακριτικι ευχζρεια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι – ζπειτα από ςχετικι 

ειςιγθςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου – να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο και 

να του επιβάλλει τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

ΑΘΟ 25 

ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ 

25.1 Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδοτζων μζχρι τισ θμερομθνίεσ 

παραλαβισ αυτϊν. Από αυτζσ τισ θμερομθνίεσ, θ κυριότθτά τουσ μεταβιβάηεται 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα κατωτζρω. 

25.2. Η κυριότθτα του παραδιδόμενου Ζργου με τθν οριςτικι παραλαβι του, 

μεταβιβάηεται από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα χριςθσ τουσ 

κατ’ αποκλειςτικότθτα και δικαίωμα περαιτζρω μεταβίβαςθσ. 

25.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα 

περιγραφόμενα ςτθ Σφμβαςθ προϊόντα ελεφκερα από κάκε βάροσ ι/και περαιτζρω 

δικαίωμα τρίτου και να καλφψει με δικζσ του δαπάνεσ τθν απαλλαγι από 

οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ εμποδίηουν ι κα εμπόδιηαν ςτο μζλλον τθν 

εκμετάλλευςθ των προϊόντων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ χριςθσ και χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςι τθσ. 





 
 

49 
 

25.4. Η κυριότθτα παραδοτζων ςτθν ανάπτυξθ των οποίων με οποιονδιποτε τρόπο 

ςυμβάλλει ενεργά θ Ανακζτουςα Αρχι ανικει εξαρχισ ςτθν τελευταία, τουλάχιςτον 

κατά το μζροσ που τα αντίςτοιχα παραδοτζα παράγονται από αυτι. 

Στα παραπάνω αναφερόμενα καλφπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια 

βοθκθτικά ςτοιχεία, κα αναπτυχκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου. 

25.5. Το πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του Ζργου 

μεταβιβάηεται, επ’ αόριςτον, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ 

και εκμετάλλευςθ απ’ αυτιν, από τθ γζννθςι του. 

25.6. Πλο το ζγγραφο υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον 

Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικό και ανικει ςτθν 

ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ 

τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 

Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά 

ΔΕΝ επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

25.7. Εάν τρίτοι αποδεικνφουν δικαιϊματα επί των υπθρεςιϊν που παρζχει ο 

Ανάδοχοσ, με αποτζλεςμα θ Ανακζτουςα Αρχι να εμποδίηεται ςτθ χριςθ τουσ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςε κάκε πρόςφορθ 

ενζργεια για τθν παροχι ποςοτικά και ποιοτικά ίςων υπθρεςιϊν επί των οποίων 

τρίτοι δεν κα ζχουν τζτοια δικαιϊματα. 

25.8. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι, εν γζνει, ενδίκου βοθκιματοσ κατά τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί 

των παραδοτζων, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά 

με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να 

αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ, αφενόσ, βαρφνεται με όλα τα 

ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων και, 

αφετζρου, υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι 

αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ 

ι, εν γζνει, του ενδίκου βοθκιματοσ. 

ΑΘΟ 26 

ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ 

μελλοντικϊν βελτιϊςεων των παραδοτζων, παρζχοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο ι/και 

πλθροφορία του ηθτθκεί. 
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ΑΘΟ 27 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ ΕΓΟΥ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ Ραραλαβι του Ζργου κα γίνει, 

ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ, από το αρμόδιο ςυλλογικό 

όργανο, το οποίο είναι: 

Επιτροπι Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΕ) 

Η Επιτροπι Ραραλαβισ ςυςτινεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ ( 221 παρ. 

11β του Ν. 4412/2016). 

ΑΘΟ 28 

ΕΚΡΤΩΣΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

28.1. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο για τουσ 

λόγουσ και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ οικείεσ διατάξεισ. 

28.2. Η παράδοςθ και θ παραλαβι των παραδοτζων του ζργου κα γίνει ςφμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του, όπωσ αυτό κα εξειδικευτεί και κα 

επιςυναφκεί ςτθ Σφμβαςθ μετά των παραρτθμάτων τθσ. Σε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ φάςθσ  του ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από 

υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, 

δφναται να επιβάλλονται κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ (ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα των διατάξεων του Ν. 4412/2016), Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ 

υπερβεί, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του, τθ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ του 

Ζργου ι οποιαδιποτε τμθματικι προκεςμία υποβολισ Ραραδοτζων, Η Ανακζτουςα 

Αρχι δφναται να επιβάλλει ποινικζσ, ωσ ακολοφκωσ: 

- Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ υποβολισ παραδοτζου του 

Ζργου και μζχρι τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ 

με το ΕΝΑ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (1,0 %) του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ που αναλογεί 

ςτο εν λόγω Ραραδοτζο. 

- Για υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Ραραδοτζων του Ζργου μεγαλφτερθ των 

τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι, φςτερα από 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του 

Ζργου, απευκφνει ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον Ανάδοχο να εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

κακυςτερθμζνεσ ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερολογιακϊν θμερϊν και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, τθν κθρφςςει ζκπτωτο 

με παρακράτθςθ τθσ αμοιβισ του. 

- Η ποινικι ριτρα δφναται να ειςπραχκεί με παρακράτθςθ από τθν αμοιβι του 

Αναδόχου. 
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ΑΘΟ 29  

 ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ 

Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ κα δθμοςιευκεί ςτον τοπικό τφπο και κα τοιχοκολλθκεί 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου Μυκόνου.  

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δθμοςιεφουν κατ’ ελάχιςτον 12 θμζρεσ τισ προκθρφξεισ και, 

ανεξαρτιτωσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αυτϊν, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, όπου κεωρείται ωσ 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ. 

Τζλοσ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα 

του Διμου, http://www.mykonos.gr, κακϊσ και ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

                                                                                      O ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης  25/2017 

  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

ΔΘΜΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ & ΟΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΘΓΜΕΝΕΣ ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………€60.000,00….......…………………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%…………………………………….€14.400,00……..….……………….ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ:  …………….€74.400,00……………………...….ΕΥΩ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ 

ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη 

ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ 

Τπνγξαθψλ.  

Διδικόηεπα: Με ην Έξγν απηφ ν Γήκνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην αίηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα άκεζε πξνψζεζε 

δξάζεσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.  

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ «πξνβιεκαηηθψλ» δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζήο 

ηνπο, ψζηε απηέο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο – απνδνηηθφηεηαο, ηεο εθαξκνζηκφηεηαο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε, αθελφο κελ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ ελ γέλεη ξπζκηζηηθνχ έξγνπ.  

ην πιαίζην απηφ, έλα πξψην θαη βαζηθφ βήκα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε 

ησλ ρξνλνβφξσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ιχζεηο απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, νη νπνίεο ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο 

ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζπζθεπή 

δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κία θεληξηθή δηάηαμε ζηελ νπνία 

απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ηα ηδησηηθά ηνπ θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Η πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή δηάηαμε 

πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, εμαζθαιίδνληαο έλα πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο.  
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Η δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ιχλεη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ 

πξνθαιεί ε δηαρείξηζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ έμππλσλ θαξηψλ ή ησλ usb 

tokens, απειεπζεξψλνληαο ηνλ ππνγξάθνληα απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, απινπνηψληαο φιε ηελ δηαδηθαζία θαη 

επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ππνγξαθήο κε ηελ ρξήζε θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ (tablet, smartphone θιπ).  

Η απινπνίεζε ηεο ρξνλνβφξαο θαη δχζρξεζηεο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο 

πξνεγκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζα πξνζθέξεη ηεξάζηηα 

πιενλεθηήκαηα ζηελ επίζπεπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

θιηκάθσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο.  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε 

ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ 

Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά ηα εμήο:  

 Αξρεηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ & λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 Μεηαθνξά ησλ ρεηξνθίλεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε αληίζηνηρεο 

ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο.  

 Αμηνπνίεζε & δηαζχλδεζε ησλ λέσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ 

αζθαινχο δηαθίλεζεο & αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ κε ηα ππάξρνληα 

ππνζπζηήκαηα/εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ.  

 Αζθαιείο, αμηφπηζηεο θαη εχρξεζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε 

απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.  

Σα αλσηέξσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξεζηαθψλ θαη άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ Γήκν, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη:  

 Βειηηζηνπνίεζε, απηνκαηνπνίεζε θαη ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά απηέο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη πνιιαπιά ηκήκαηα ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, εμνηθνλνκψληαο 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζε άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζίεο.  

 Τςειφο βαζκφο κείσζεο ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρεηξνθίλεην 

ζχζηεκα φπσο θφζηνο ραξηηνχ, θφζηνο θηήζεο, ζπληήξεζεο & αλαισζίκσλ 

εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ, ζαξσηψλ θαη ζπζθεπψλ FAX, θφζηνο εζσηεξηθήο 

δηαθίλεζεο, θφζηνο ρψξνπ & εμνπιηζκνχ αξρεηνζέηεζεο θπζηθνχ αξρείνπ.  

 Τςειφο βαζκφο αμηνπηζηίαο & εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ εμάιεηςε 

αζηνρηψλ, ιαζψλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο 

ιάζνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαθίλεζε, αδπλακία ή 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνλ εληνπηζκφ εγγξάθσλ, θαηαζηξνθή εγγξάθσλ απφ 

θπζηθά αίηηα, απψιεηεο εγγξάθσλ ιφγσ εζθαικέλεο δξνκνιφγεζεο & 

αξρεηνζέηεζεο.  

 Απμεκέλνο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα 

αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα.  

 Δχθνινο θαη εμαηξεηηθά γξήγνξνο εληνπηζκφο ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ 

εγγξάθσλ αλά πάζα ζηηγκή.  

 Αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη.  
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 Δπηηάρπλζε ηνπ θχθινπ εμππεξέηεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ εληφο ή 

θαη εθηφο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δηαζχλδεζεο ρξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη 

πηζηνπνηεκέλε ζχλδεζε.  

 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 

I. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦE ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Χο ειάρηζηεο βαζηθέο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πζηήκαηνο, νξίδνληαη νη θάησζη: 

i. Σν χζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί είηε ζε θπζηθνχο είηε ζε εηθνληθνχο 

εμππεξεηεηέο, κε νπνηνδήπνηε ζχγρξνλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux, Unix, 

Windows. 

ii. Οη εθαξκνγέο ζα είλαη Web based, θαη ζα ζηεξίδνληαη ζε ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ λα ππνζηεξίδεη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ sql. 

iii. Σν θφζηνο ησλ αδεηψλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (φπνπ θαη φηη απαηηείηαη) θαη ε 

εγθαηάζηαζε απηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ην Γήκνπ, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο 

Γήκνο ζα δηαζέζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 

ην χζηεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε, 

παξακεηξνπνίεζε, ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ηηο άδεηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη. 

iv. Άδεηεο ρξήζεο γηα εηθνζηπέληε (25) ρξήζηεο θαη παξνρή ππεξεζίαο γηα δέθα 

(10) απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθέο ππνγξαθέο. 

v. To ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ πιήξσο εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο κέζσ web browser (ζπκβαηφ κε φιεο ηηο κεηά ην 2012 εθδφζεηο 

ησλ θπιινκεηξεηψλ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox θαη 

Safari). 

vi. Σν χζηεκα ζα είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows 

ΥP θαη λεφηεξν, Linux, Mac). 

vii. Θα παξέρεηαη  δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα φιν ην 24ψξν απφ 

νπνπδήπνηε κέζσ δηαδηθηχνπ, κε αζθαιή πξφζβαζε θαη ρξήζε username θαη 

password. 

viii. Δθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξεζηψλ ζηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Λνγηζκηθνχ, ππφ ηελ κνξθή ηεζζάξσλ ζεκηλαξίσλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηξηάληα δχν (32) σξψλ θαη  νη νπνίνη ζα ζεσξνχληαη θαη σο πξψην επίπεδν 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηερληθνί δηαρείξηζεο)  γηα φινπο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ. Πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ν Αλάδνρνο 

ζα παξέρεη θαη δεχηεξν επίπεδν ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο χςνπο ηξηάληα δχν (32) σξψλ επηπιένλ.  

ix. Σν ινγηζκηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεξεζία επηδηφξζσζεο πξνβιεκάησλ 

αζθαιείαο (security updates & fixes) δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο. 

 

II. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

& Ρνήο Δξγαζηψλ νξίδνληαη νη θάησζη: 

Α. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ  
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i. Πξνζσπηθφο θσδηθφο θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα θάζε ρξήζηε ζηε θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ. 

ii. Πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ Unicode v3.2 ή λεφηεξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειιεληθψλ. 

iii. Ακθίδξνκνο ζπγρξνληζκφο ηνπηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ ρξήζηε κε 

ρψξν επηινγήο ηνπ ζην χζηεκα. 

iv. Δπηινγέο αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ πξνζζήθε 

εμσηεξηθψλ επηπξφζζεησλ εθαξκνγψλ (3rd party plugins). 

v. Σν χζηεκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ππάξρνλ εμσηεξηθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πξφζβαζεο ηχπνπ LDAP ή Active Directory κε ζθνπφ λα γίλεηαη 

ε εηζαγσγή θαη πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο 

ζχκθσλα κε ην κεραληζκφ αζθαιείαο πνπ ππνζηεξίδεη ε ππεξεζία. 

vi. Απνζήθεπζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ θαη πεδίσλ ζε 

ηέηνηα δνκή (π.ρ. ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε 

έθδνζε αλαθνξψλ θαη ε κεηάπησζε δεδνκέλσλ (data migration). 

vii. Γεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ, ηκεκάησλ/δηεπζχλζεσλ (π.ρ. δηνίθεζε, 

ινγηζηήξην) θαη αλαδήηεζε ρξεζηψλ/νκάδσλ. 

viii. Σα Γηθαηψκαηα ησλ Υξεζηψλ λα είλαη βαζηζκέλα ζε πξνθαζνξηζκέλα Πξνθίι 

Υξεζηψλ βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 

ix. Οξηζκφο δηθαησκάησλ θαη έιεγρνο πξφζβαζεο ζε αξρεία-θαθέινπο απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο (administrators). 

x. Πξνθίι ρξήζηε πνπ πεξηέρεη, φλνκα, ηειέθσλν, ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζέζε ζην νξγαλφγξακκα, ζηνηρεία ηκήκαηνο, ζηνηρεία 

δηεχζπλζεο, εηδνπνηήζεηο. 

xi. Μεραληζκφο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο ζπλνιηθήο πιαηθφξκαο (φρη 

κφλν ηεο ΒΓ). 

xii. Πνιπθαλαιηθή δηάζεζε. Θα ππνζηεξίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο γηα πξνβνιή ζε ζπζθεπέο φπσο e- book readers, 

tablets, smartphones, Mobile Web Δθαξκνγέο (Apps). 

xiii. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη δπλαηφηεηεο κεγέζπλζεο (zoom in- zoom out), 

ζε επίπεδν πνπ ε αλάγλσζε λα είλαη άλεηε γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο. 

xiv. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ γεληθήο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ξνήο. 

xv. Αζθάιεηα: πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο, ηνχο, παξαβίαζε πξφζβαζεο, 

δεκνζίεπζε κε ειεγκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Β. Πποδιαγπαθέρ Γιασείπιζηρ Δγγπάθυν 

i. Αξρεηνζέηεζε & ηαμηλφκεζε κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ/δεδνκέλσλ ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ηαρεία αλαδήηεζε ηνπο. 

ii. Γεκηνπξγία & δηαρείξηζε απεξηφξηζησλ θαθέισλ/ππνθαθέισλ. 

iii. Υξήζε ηερλνινγίαο OCR (Optical Character Recognition) κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

κεηαηξέπνληαη φια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζαξσζεί (PDF,JPG,TIFF θιπ) ζε 

text θαη ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαδεηά ηα ζαξσκέλα έγγξαθα κε ιέμεηο – 

θιεηδηά. 

iv. Γηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ θαη πεξηγξαθήο εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε εηηθέηαο 

(tags). 

v. Γπλαηφηεηα ηήξεζεο εθδφζεσλ (version control system) κε δηθαηψκαηα 

πξνβνιήο/επεμεξγαζίαο ζε θάζε έθδνζε. 

vi. Γπλαηφηεηεο ειεχζεξεο αλαδήηεζεο θεηκέλνπ & ζχλζεηεο αλαδήηεζεο κε 

ιέμεηο- θιεηδηά, φλνκα, ηίηιν, πεξηγξαθή, ηχπν αξρείνπ θαη εκεξνκελία. 

vii. Γηαδηθαζία πξνζζήθεο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηνλ ηνπηθφ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ ρξήζηε. 
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viii. Γηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ εγγξάθσλ απ’ ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

ix. Δχθνιε αξρεηνζέηεζε & ηαμηλφκεζε πνιπκέζσλ, νκνίσο κε ηαρεία 

αλαδήηεζε. 

x. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο θαη εθηχπσζεο εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF. 

xi. Γπλαηφηεηα καδηθήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή δνκή κε 

εηζαγσγή zip file. 

xii. Υξήζε πξνηχπσλ ηφζν γηα ην ζχζηεκα, φζν θαη γηα ηελ ρξήζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ φζν θαη  γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. 

xiii. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ινγαξηαζκφ Google Docs. 

xiv. Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλάξηεζεο εγγξάθσλ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην 

ΔΗΓΗ. 

xv. Δλέξγεηεο εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ιήςε, πξνβνιή ζηνλ πεξηεγεηή, 

επεμεξγαζία ηδηνηήησλ, αλέβαζκα λέαο έθδνζεο, επεμεξγαζία inline, 

αληηγξαθή/κεηαθίλεζε ζε θαθέινπο, έλαξμε ξνήο εξγαζίαο, δηαρείξηζε 

δηθαησκάησλ/πηπρψλ, απνζηνιή κελχκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(email). 

xvi. ε θάζε έγγξαθν λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνδνρήο-απφξξηςεο- 

ηξνπνπνίεζεο απφ ην αλψηεξν επίπεδν: ηκεκαηάξρεο / γξακκαηεία /  

δηεπζπληήο. 

xvii. Καηεγνξηνπνίεζε θαθέισλ & εγγξάθσλ βάζε νλφκαηνο, δεκνηηθφηεηαο, 

ηίηινπ, πεξηγξαθήο, δεκηνπξγνχ, ρξφλνπ δεκηνπξγίαο/ηξνπνπνίεζεο, 

κεγέζνπο, ηχπνπ θαη mimetype. 

xviii. Κνηλφρξεζηα αξρεία-θάθεινη. 

xix. Σν χζηεκα ζα ππνζηεξίδεη εμαγσγή ζε XML/RDF. 

xx. Γπλαηφηεηα ην ηειηθφ εμεξρφκελν έγγξαθν λα παξάγεηαη σο PDF θαη λα 

ππνγξάθεηαη κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ππνγξάθνληνο. 

Γ. Πποδιαγπαθέρ Ροήρ Δπγαζιών 

i. Σνπιάρηζηνλ πέληε (5) βαζηθέο επηινγέο γηα δηαρείξηζε ξνήο εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Απνζηνιή γηα έγθξηζε ελφο εγγξάθνπ. 

 Απνζηνιή εγγξάθνπ/σλ γηα αλαζεψξεζε. 

 Νέα εξγαζία. 

 Οκαδηθή αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε. 

 πγθεληξσηηθή αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε. 

ii. Η ξνή εξγαζίαο λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ, κήλπκα πξνο ηνλ ρξήζηε/εο, 

εκεξνκελία, πξνηεξαηφηεηα, αλαηηζέκελν ρξήζηε/εο θαη πξνζζήθε-

αθαίξεζε εγγξάθσλ. 

iii. Γηα θάζε λέα ξνή εξγαζίαο ή ηξνπνπνίεζε ηεο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

iv. Δηδηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ/εμεξρνκέλσλ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη: 

 Μνλαδηθφ, αχμσλ αξηζκφ ζε εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα. 

 Κιεηδσκέλα έγγξαθα ψζηε λα κελ κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ ή ίνπ αξηζκνχ παξά κφλν απφ ηνλ αξκφδην ρξήζηε. 

v. Γπλαηφηεηα αλάθιεζεο ξνήο εξγαζίαο. 

vi. Δπηινγέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο βάζεη εκεξνκελίαο ιήμεο, εκεξνκελίαο 

εθθίλεζεο, βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηχπνπ εξγαζίαο. 
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III. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ ΔΝΧΜΑΣΧΗ 

ΣΧΝ ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

Πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο 

Δξγαζηψλ νξίδνληαη νη θάησζη: 

i. Να εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ απφ ηελ Αζθαιή Γηάηαμε έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζε έγγξαθα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ. 

ii. Να επηηξέπεηαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή εγγξάθσλ MS-Word (docx), MS-Excel 

(xlsx) & PDF κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ρξήζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ γηα λα αλνηρηνχλ ηα έγγξαθα θαη λα ππνγξαθνχλ (πρ. 

MS Word ή Adobe Reader θιπ) θαη δίρσο λα απαηηείηαη ε ρξήζε έμππλσλ 

θαξηψλ ή usb tokens. 

iii. Σν χζηεκα λα ππνζηεξίδεη ρξήζε νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο θπζηθήο 

ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε (graphical signature) ζηα έγγξαθα. 

iv. Γπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο ελφο εγγξάθνπ απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο. 

v. Να ππνζηεξίδνληαη πνιιαπιέο graphical signatures αλά ρξήζηε. 

vi. Τπνζηήξημε ηεο ρξνλνζήκαλζεο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θάλνληαο ρξήζε 

Time Stamp Server. 

vii. Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο κε άιιεο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ νξγαληζκνχ 

κέζσ πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ (API). 

viii. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο λα είλαη νξαηέο κε επθξηλή ηξφπν φηαλ αλνηρηνχλ ηα 

έγγξαθα κε ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο (MS-Word, MS-Excel, Adobe Reader 

θιπ). 

ix. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο ζε έγγξαθα MS-Word/MS-Excel λα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ MS Office. 

 

IV. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ 

Απνκαθξπζκέλσλ Τπνγξαθψλ νξίδνληαη νη θάησζη: 

Αζθαλήρ διάηαξη έκδοζηρ & διασείπιζηρ τηθιακών ςπογπαθών 

i. Η ππεξεζία λα παξέρεηαη κέζσ δχν (2) θεληξηθψλ Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ 

Έθδνζεο & Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζε ιεηηνπξγία πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη θαηαλνκήο θνξηίνπ (Active - Active High Availability & 

Load Balancing). 

ii. Η Αζθαιήο δηάηαμε έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ λα 

απνηειεί εμεηδηθεπκέλε αζθαιή ζπζθεπή κε ρξήζε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα 

παξαβίαζε (tamper resistant) κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξήζε ηεο σο 

απνκαθξπζκέλε ιχζε δηαθνκηζηή ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ (hardware based 

remote signing server solution). 

iii. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε θαη αζθαιή 

απνζήθεπζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ / ηδησηηθψλ θιεηδηψλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

iv. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα πηζηνπνηεηηθά / θιεηδηά ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθαιή ηξφπν απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη ζηαζκφ 

εξγαζίαο. 
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v. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εθηφο απφ εζσηεξηθή Αξρή 

Πηζηνπνίεζεο (Internal CA) θαη σο Subordinate ζε έλαλ ππάξρσλ CA θαζψο 

θαη λα ππνζηεξίδεη ζχλδεζε ζε External CA's (πρ. Qualified CA's). 

vi. Η Αζθαιήο Γηάηαμε ηφζν ζε επίπεδν H/W φζν θαη ζε επίπεδν S/W λα έρεη 

πηζηνπνηεζεί -σο εληαία ιχζε- θαηά Common Criteria EAL4+ σο Αζθαιήο 

Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (Secure Signature Creation Device).  

vii. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζε, 

δηαρείξηζε θαη αλάθιεζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ρξεζηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ Active Directory ηνπ Γήκνπ (γηα 

θάζε ρξήζηε ηνπ Active Directory). 

viii. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ Active Directory ηνπ Γήκνπ αιιά θαη 

λα ππνζηεξίδεη θαη άιιεο ππεξεζίεο θαηαιφγσλ φπσο LDAP-based directory 

θαζψο θαη Oracle Internet Directory (OID/OVD). 

ix. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ρξήζε ιχζεσλ One-Time- 

Password (OTP) γηα πινπνίεζε two-factor authentication. 

x. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ Διιεληθή Γιψζζα ζηα Menu 

θαη κελχκαηα πνπ εκθαλίδεη ζε επίπεδν ηειηθνχ ρξήζηε (client). 

xi. Η αζθαιήο δηάηαμε λα έρεη ηα εμήο ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο & 

αζθάιεηαο: 

 Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 150 ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ην δεπηεξφιεπην κε 

θιεηδηά 2048 bit. 

 Δμππεξέηεζε ηνπιάρηζηνλ 5.000 ρξεζηψλ αλά Αζθαιή Γηάηαμε. 

 Γηαρείξηζε ηνπιάρηζηνλ 50.000 ρξεζηψλ αλά Αζθαιή Γηάηαμε. 

 Τπνζηήξημε θιεηδηψλ κήθνπο 4096 bit. 

 

V. ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη έλα χζηεκα 

θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη:  

• ηνρνζέηεζε κε ηε ρξήζε κνληέισλ Πξφβιεςεο. 

• ρεδηαζκφ ηξφπσλ αχμεζεο εζφδσλ. 

• Δθηίκεζε ησλ Δμφδσλ θαη ρεδηαζκφ ηξφπσλ κείσζεο δαπαλψλ, θαζψο θαη 

ηε Μεζνδνινγία ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ (Cash Flow) θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Απνηειεζκάησλ.  

• Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πξνκεζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

• χλδεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ππεξεζηψλ: 

πξνυπνινγηζκφο απφδνζεο. 

• Απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θαηαλνκή ησλ 

δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

• Δπηρεηξεζηαθή ελζσκάησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφδνζεο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ. 

 

VI. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Η ζπλνιηθή ιχζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

Γιαθεζιμόηηηα 
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Ο ηειηθφο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ζπλερή παξνρή θαη ζηαζεξφ επίπεδν 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη' ειάρηζην ζε πνζνζηφ ρξφλνπ 99% (up-time). 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν χζηεκα 

Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκν φιν ην 24σξν, κε γξήγνξε απφθξηζε θαη κε 

δπλαηφηεηα γξήγνξεο θιηκάθσζεο ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ. Έηζη, ην 

ζχζηεκα ζα δηαηεξεί πςειή απφδνζε θαη κέγηζηε δηαζεζηκφηεηα. 

Οπζηαζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαζεζηκφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη: 

• Καηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θπξίαο ιεηηνπξγίαο ≥ 99% θαη γηα ην ππφινηπν 

ηνπ ρξφλνπ ≥ 95%. 

• Υξφλνο ελζσκάησζεο λέαο ππεξεζίαο εθφζνλ έρνπλ θαζνξηζηεί νη απαηηήζεηο 

απφ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ≤ 3 εβδνκάδεο. 

• Παξαηεηακέλεο δηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ θαη κέζα ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην 

ζπληήξεζεο. 

Ττηλή απόδοζη / Γιαβαθμιζιμόηηηα (Scalability) 

Η απαίηεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο απαηηήζεσλ 

ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. Η πξνηεηλφκελε ιχζε 

ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιάζηνπ θνξηίνπ (web traffic 

load), ζχκθσλα κε ηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ (processing and access 

demands). 

Δςσπηζηία 

Η επρξεζηία ηνπ πζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Οη 

επηθάλεηεο αιιειεπίδξαζεο (GUI) , φπνπ ππάξρνπλ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα 

εληαίν πξφηππν θαη λα είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε, εχρξεζηεο ζην ρεηξηζκφ, κε απιά 

θαη θαηαλνεηά κελχκαηα, ζρεδηαζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα ηνλ νδεγνχλ ζηε ζσζηή 

νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη. 

Δπεκηαζιμόηηηα 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζχγρξνλα 

εξγαιεία, ελψ θαη ε πιαηθφξκα πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα 

δηαδηθηπαθά πξφηππα (Internet Standards), έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

κειινληηθήο αλαβάζκηζεο (επεθηαζηκφηεηα). 

Δπηπξφζζεηα, ε εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ δελ πξέπεη λα 

εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ πινήγεζεο. Η αξρηηεθηνληθή ζα 

κπνξεί λα επεθηαζεί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη λέεο ππεξεζίεο κε εχθνιν θαη 

δηαθαλή ηξφπν. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα είλαη εχθνια επεθηάζηκν κε ηε ρξήζε 

αξζξσκάησλ ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ (modules). 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιιεη ε παξάδνζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν χζηεκα 

Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ 

(Λεηηνπξγηθφ, Βάζε Γεδνκέλσλ, χζηεκα).  

Ανακηηζιμόηηηα (Recoverability) 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνδηαγξάςεη δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη 

αλίρλεπζεο ιαζψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα 

δξνκνινγείηαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
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απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε 

ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

Γςναηόηηηα ζςνεπγαζίαρ και ανηαλλαγήρ πεπιεσομένος με ηπίηα ζςζηήμαηα 

Σν χζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

πεξηερνκέλνπ κε ηξίηα ζπζηήκαηα (π.ρ. ππάξρνλ ΟΠ) φπσο άιιεο δηαδηθηπαθέο 

πχιεο, ηζηνρψξνπο θ.ιπ. Η ζπλεξγαζία αθνξά ηφζν ηελ εμαγσγή πεξηερνκέλνπ φζν 

θαη ηελ εηζαγσγή απφ «ηξίηεο πεγέο». 

Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν (modular) θαηά ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε 

αθ’ ελφο ε δνκή ηνπο λα αληαλαθιά ηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηνκνξθίεο ησλ αληίζηνηρσλ 

εξγαζηψλ, αθ’ εηέξνπ λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζή ηνπο κε άιιεο εθαξκνγέο κέζσ 

αλνηρηψλ πξνηχπσλ. 

Κξίλεηαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε εηεξνγελή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ, θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε ηξίηα 

ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο ζηνηρείσλ, πνπ 

επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ 

πξνηχπσλ (π.ρ. XML) θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (web services). 

Τπηπεζίερ διασείπιζηρ ζςζηήμαηορ 

Σν χζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηέηνηα ππνδνκή, ψζηε ηα θαηάιιεια άηνκα, λα 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ εχθνια φιεο ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ ην χζηεκα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ην βέιηηζην ηξφπν θαη κε 

ζηφρν λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηάιιειεο επεκβάζεηο. Οη επεκβάζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε επίπεδν ππνδνκήο θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο 

(ινγηζκηθνχ), ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

• Αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

• Οξζφηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ. 

• Δληαία θαη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

• Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο απφθξηζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

• Βειηίσζε ηεο αζθαιείαο ηνπ πζηήκαηνο. 

• Τπνζηήξημε ζπκπαγνχο ιχζεο αλάλεςεο απφ θαηαζηξνθή (Disaster-in-a-box 

solution). 

• Δμάιεηςε δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

• Δπέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Δγκαηάζηαζη 

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

VII. ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα πεξηγξάςεη 

αλαιπηηθά ηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνηείλεη. 

Δηδηθά, ν Τπνςήθηνο ζα πξέπεη: 
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 Να πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη 

ζχλδεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε 

ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Απνκαθξπζκέλσλ 

Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

θαηάιιειε πνηφηεηα ππεξεζηψλ (εμππεξεηεηέο, βάζε δεδνκέλσλ, κεραληζκφο 

backup, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο). 

 Να ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Γήκν. 

 Η ππνδνκή backup λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάθακςε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πεξίπησζε απψιεηάο ηνπο. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο εμαζθαιίδνληαο ην 

απαηηνχκελν επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ζπλνιηθήο ιχζεο φζνλ αθνξά 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο. 

 

VIII. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη επί ηφπνπ γξαθείν ζηειερσκέλν απφ δχν (2) 

άηνκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα 12 κήλεο. 

Δηδηθφηεξα ηα άηνκα ζα είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζα πηζηνπνηείηαη ε 

θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπο απφ ην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πεξάησζε ησλ 

επηκέξνπο παξαδνηέσλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην θάησζη 

ρξνλνδηάγξακκα. Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Δηδηθφηεξα νη πξνζεζκίεο παξάδνζεο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

Σο σπονικό διάζηημα παποσήρ ηυν ςπηπεζιών είναι δώδεκα (12) μήνερ. 

Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εξγαζία: Παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο Γήκνπ - 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ, κε ελζσκαησκέλεο Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο 

Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο ζα παξέρνληαη σο εμήο:  

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΠΙ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ   

ΠΛΗΡΧΜΗ 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο 

Γήκνπ - Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ & Ρνήο 

Δξγαζηψλ, κε 

ελζσκαησκέλεο 

Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο 

Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο 

1.1 ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΛΛΑΓΧΝ 
5% 

1 κήλα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
20% 

4 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.3 ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ 

ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & 

ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

20% 
4 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.4 ΤΠΗΡΔΙΑ  ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ 35% 6 κήλεο απφ ηελ 
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ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΠΙ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ   

ΠΛΗΡΧΜΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.5: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ 

ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

15% 
7 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.6: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
5% 

 12 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή 74.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 24%  θαη 

ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη Κ.Α. 006142.0011 

 

 

 

 

 
 

         Μχθνλνο    08-09-2017 

                        Η πληάμαζα 

                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 

 

                 

 

 

                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο   08-09-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ - 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ 

ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ 

ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέηπ. 

 

ΠΟΟ 

ΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

ε εςπώ 

 

ΓΑΠΑΝΗ  

ε εςπώ 

1 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, 

ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ 

ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

 

Καη’ 

απνθ. 

1 60.000,00 60.000,00 

                                                                                                   

                                                                                             ύνολο :          60.000,00 

                                                                                         Φ.Π.Α 24%:          14.400,00 

                                                                      Γενικό ζύνολο δαπάνηρ  74.400,00 εςπώ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

         Μχθνλνο    08-09-2017 

                        Η πληάμαζα 

                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 

 

                 

 

 

                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο   08-09-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ 

ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέηπ. 

 

ΠΟΟ 

ΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

ε εςπώ 

 

ΓΑΠΑΝΗ  

ε εςπώ 

1 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, 

ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ 

ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

 

Καη’ 

απνθ. 

1   

                                                                                                   

                                                                ύνολο : 

                                                                                       Φ.Π.Α 24%:           

                                                                      Γενικό ζύνολο δαπάνηρ   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ 

ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη: 

Η  ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ 

εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε 

ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ. 

Διδικόηεπα: 

Με ην Έξγν απηφ ν Γήκνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα άκεζε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Δπηπιένλ ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 

 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ «πξνβιεκαηηθψλ» δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζήο 

ηνπο, ψζηε απηέο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο – απνδνηηθφηεηαο, ηεο εθαξκνζηκφηεηαο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε,  αθελφο κελ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ ελ γέλεη ξπζκηζηηθνχ έξγνπ.  

 

ην πιαίζην απηφ, έλα πξψην θαη βαζηθφ βήκα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε 

ησλ ρξνλνβφξσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ιχζεηο απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, νη νπνίεο ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο 

ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζπζθεπή 

δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κία θεληξηθή δηάηαμε ζηελ νπνία 

απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ηα ηδησηηθά ηνπ θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Η πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή δηάηαμε 

πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, εμαζθαιίδνληαο έλα πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο. 
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Η δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ιχλεη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ 

πξνθαιεί ε δηαρείξηζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ έμππλσλ θαξηψλ ή ησλ usb 

tokens, απειεπζεξψλνληαο ηνλ ππνγξάθνληα απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, απινπνηψληαο φιε ηελ δηαδηθαζία θαη 

επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ππνγξαθήο κε ηελ ρξήζε θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ (tablet, smartphone θιπ). 

 

Η απινπνίεζε ηεο ρξνλνβφξαο θαη δχζρξεζηεο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο 

πξνεγκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζα πξνζθέξεη ηεξάζηηα 

πιενλεθηήκαηα ζηελ επίζπεπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

θιηκάθσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε 

ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ 

Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά ηα εμήο: 

 Αξρεηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ & λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Μεηαθνξά ησλ ρεηξνθίλεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε αληίζηνηρεο 

ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο. 

 Αμηνπνίεζε & δηαζχλδεζε ησλ λέσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ 

αζθαινχο δηαθίλεζεο & αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ κε ηα ππάξρνληα 

ππνζπζηήκαηα/εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ. 

 Αζθαιείο, αμηφπηζηεο θαη εχρξεζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε 

απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

Σα αλσηέξσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξεζηαθψλ θαη άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ Γήκν, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη: 

 Βειηηζηνπνίεζε, απηνκαηνπνίεζε θαη ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά απηέο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη πνιιαπιά ηκήκαηα ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, εμνηθνλνκψληαο 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζε άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζίεο. 

 Τςειφο βαζκφο κείσζεο ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρεηξνθίλεην 

ζχζηεκα φπσο θφζηνο ραξηηνχ, θφζηνο θηήζεο, ζπληήξεζεο & αλαισζίκσλ 

εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ, ζαξσηψλ θαη ζπζθεπψλ FAX, θφζηνο εζσηεξηθήο 

δηαθίλεζεο,  θφζηνο ρψξνπ & εμνπιηζκνχ αξρεηνζέηεζεο θπζηθνχ αξρείνπ. 

 Τςειφο βαζκφο αμηνπηζηίαο & εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ εμάιεηςε 

αζηνρηψλ, ιαζψλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο 

ιάζνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαθίλεζε, αδπλακία ή 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνλ εληνπηζκφ εγγξάθσλ, θαηαζηξνθή εγγξάθσλ απφ 

θπζηθά αίηηα, απψιεηεο εγγξάθσλ ιφγσ εζθαικέλεο δξνκνιφγεζεο & 

αξρεηνζέηεζεο. 

 Απμεκέλνο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα 

αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα. 

 Δχθνινο θαη εμαηξεηηθά γξήγνξνο εληνπηζκφο ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ 

εγγξάθσλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 Αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη. 
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 Δπηηάρπλζε ηνπ θχθινπ εμππεξέηεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ εληφο ή 

θαη εθηφο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δηαζχλδεζεο ρξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη 

πηζηνπνηεκέλε ζχλδεζε. 

 

 

β) Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο: Γήκνο Μπθφλνπ 

 

γ) Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 74.400,00 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α. 

24% 

 

 

Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147
Α
 /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σνπ Ν. 3463/8-6-2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – 

Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄/74). 

 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α/143/28.6.2014), θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη. 

 Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ Α 145 5.8.2016)  «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο». 

 Σνλ Καλνληζκφ Δ.Κ. 910/2014 θαη ην Ν. 4440/2016 φπσο ηζρχεη 

 λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74 

/Α΄/26.03.2014) 

 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε 

αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
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παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 



Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Η δηαθήξπμε  

β. Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε  

γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

δ. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 

Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 

 

Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

  

Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 6ο: Τποσπεώζειρ ηος Γήμος  

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

 

Άπθπο 7ο:Ανυηέπα βία 

 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

 

 

Άπθπο 8ο: Αναθεώπηζη ηιμών  
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Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

      

Άπθπο 9ο: Σπόπορ πληπυμήρ 

 

 Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε πξνυπνινγηζζείζα ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 74.400,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, , 

γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο  γίλεηαη 

χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αλάινγα 

κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ αλάδνρν  θφξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

Οη πιεξσκέο ζα αθνινπζνχλ θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ απ’ ηνλ 

Αλάδνρν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ παξαζρεζέληνο έξγνπ θαη ηελ έθδνζε 

αληίζηνηρεο εληνιήο απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Η 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο πξνο ηνλ «Αλάδνρν» ζα γίλεηαη κε έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΠΙ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ   

ΠΛΗΡΧΜΗ 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο 

Γήκνπ - Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ & Ρνήο 

Δξγαζηψλ, κε 

ελζσκαησκέλεο 

Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο 

Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο 

1.1 ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΛΛΑΓΧΝ  
5% 

1 κήλα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
20% 

4 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.3 ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ 

ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & 

ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

20% 
4 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.4 ΤΠΗΡΔΙΑ  ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

35% 
6 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.5: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ 

ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

15% 
7 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

1.6: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
5% 

 12 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ 

αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο 

νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο 

πιεξσκή πνζφ. 
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ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά 

ην λφκν.  

 

Άπθπο 10ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

Άπθπο 11ο: Δπίλςζη διαθοπών 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπκπιεξσκαηηθά φισλ 

ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ.       

 

 

                

 

         Μχθνλνο    08-09-2017 

                        Η πληάμαζα 

                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 

 

                 

 

 

                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο   08-09-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 





 
 

72 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ 

ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 
Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

 
Μον. 
Μζτρ. 

 
ΡΟΣΟ 
ΤΘΤΑ 

 
ΤΙΜΘ 
 ΜΟΝ. 

Σε ευρϊ 

 
ΔΑΡΑΝΘ  Σε 

ευρϊ 

1 ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ - 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ & ΟΗΣ 
ΕΓΑΣΙΩΝ, ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 
ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΡΟΓΑΦΕΣ  
 

Κατ’ αποκ. 1   

                                                                                                   
                                                                                     Σφνολο : 

                                                                                                         Φ.Ρ.Α 24%:           
                                                                                   Γενικό ςφνολο δαπάνθσ:   
 

 

Ημερομθνία  

Ο Ρροςφζρων  

 

Υπογραφι  

Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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 φορζαi  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) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6200] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ευαγγελία Χατηθνάκθ] 

- Τθλζφωνο: *+302289360100] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.mykonos.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [72000000-5+ «Ραροχι υπθρεςιϊν ψθφιακισ αναβάκμιςθσ Διμου - Διαχείριςθσ Εγγράφων 

& οισ Εργαςιϊν, με ενςωματωμζνεσ Ρροθγμζνεσ Ψθφιακζσ Υπογραφζσ» 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *0] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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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: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 

εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 

οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi 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;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο 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 ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

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): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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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: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

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: 

- Ραρακζςτε 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 ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί 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;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον 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 ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii. 

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 Διλϊςθσ 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): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii 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.  

Ρολφ 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. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  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.” 

viii Σφμφωνα 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.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 
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xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 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). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 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. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 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”. 

xv Ππωσ 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.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ 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)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  
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xxii Στθν 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).  

xxiii Σθμειϊνεται 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  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό 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.  




