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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 
 
 

Αθήνα,29/11/2019 

Αρ. Πρωτ.9224 

 
 
 

Αρ. Διακήρυξης: 02/2019 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Προμήθεια  ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης 
Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού  Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς 

και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της 

Σύμβασης 

CPV C.P.V.: 48223000--7 (Πακέτα λογισμικού ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

24.998,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

20.160,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τρίτη, 3-12-2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τετάρτη, 4-12-2019 και ώρα 09:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Παρασκευή 13-12-2019 και ώρα 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 364 

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2130999942, 2130999944 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο thanasou@nlg.gr  / papanikolaou@nlg.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Θανασού / Νίκος Παπανικολάου  Τηλ. 2130999942 - 44 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.nlg.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ανήκει στον υποτομέα της 

Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, 

η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της 

πρόσληψης του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκμηρίων της 

πνευματικής παραγωγής του ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, με 

γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): https://www.nlg.gr/ (ΝΕΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 «Συνοπτικός 

διαγωνισμός» του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του έτους 2019, ΣΕ 2017ΣΕ54400004 και ΚΑΕ 9499γ.

https://www.nlg.gr/
https://www.nlg.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

     Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, 

Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού  Συστήματος κυκλώματος 

παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης για 

τις ανάγκες του Κεντρικού Κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, Τ.Κ. 

10679, Αθήνα. 

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων C.P.V.: 48223000--7 (Πακέτα λογισμικού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)). 

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα και μοναδικό τμήμα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών ευρώ (24.998,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.160,00€, ΦΠΑ: 4.838,40 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την επόμενη υπογραφή της σύμβασης.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

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

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

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

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

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

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”, 

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

έγγραφα και στοιχεία”, 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 
     Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχοντας υπόψη: 

- Το ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων 

του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 17) 

- Το ΝΔ 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» και το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010, (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική 

διαχείριση και ευθύνη» 

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α 8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147Α 

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

- Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
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έργων», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α/2011) 

- Τις διατάξεις της αρ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/2012) 

- Το με αρ. Πρωτ. 5788/23-07-2018 Πρωτογενές Αίτημα για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για 

την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων με ΑΔΑΜ 

18REQ003638441 

- Την με αρ. πρωτ. 9229/29-11-2019 Απόφαση Έγκρισης σύμφωνα με τη ΣΑΕ 544 αρ. πρωτ. 

53845/21-5-2019 και  με ΑΔΑ 6Ι3Ν465ΧΙ8-ΠΣ0 όπου εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα με 

ΑΔΑ  78ΚΘ46ΨΖ2Μ-ΥΜ8 και ΑΔΑΜ 19REQ005937149 

- To με αρ. 258/29-01-2019 πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση των επιτροπών 

διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών. 

- Το με αρ. 53/23-07-2018 απόσπασμα του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ για την Έγκριση 

της  προμήθειας  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων. 

 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13-12-2019 και 

ώρα 15:00 στο τμήμα Γραμματείας/Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, Διοικητικές Υπηρεσίες, Λ. 

Συγγρού 364, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα. 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με δημόσια αποσφράγιση των προσφορών την Δευτέρα 16-12-

2019 και ώρα 10:00 πμ. στο κτίριο της ΕΒΕ, 4ος όροφος, Διοικητικές Υπηρεσίες, Λ. Συγγρού 

364, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα. 

   Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις 

(3)τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς 

έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, 

μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 
1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

To πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στην διαδικτυακή πύλη της Εθνικής 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: https://www.nlg.gr/ (ΝΕΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

https://www.nlg.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

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

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

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

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

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

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

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

αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 02/2019 Διακήρυξη της Σύμβασης αρ.πρωτ. 9224/29-11-2019 όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και την Διαύγεια 

2. το Τ.Ε.Υ.Δ. που έχει αναρτηθεί ξεχωριστά σε μορφή pdf και doc ως αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ https://www.nlg.gr/ 

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

4. Τα Παραρτήματά της παρούσης. 

 

 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης θα 

γίνονται με τους κ. Μαρία Θανασού email: thanasou@nlg.gr και κ.  Νίκο Παπανικολάου, email: 

papanikolaou@nlg.gr, τηλέφωνο 2130999942, 2130999944. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού 

είναι δωρεάν και η πρόσβαση τους γίνεται μέσω της Διαδικτυακής πύλης,  είτε εναλλακτικά με 

email στο nlg@nlg.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο 

thanasou@nlg.gr / papanikolaou@nlg.gr, nlg@nlg.gr, είτε σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα 

Γραμματείας/Πρωτόκολλο, 4ος όροφος Διοίκηση ΕΒΕ, Λ. Συγγρού 364, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα 

το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως  
  ώστε  όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των      
  αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
   α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό  
   φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

https://www.nlg.gr/
mailto:thanasou@nlg.gr
mailto:papanikolaou@nlg.gr
mailto:nlg@nlg.gr
mailto:thanasou@nlg.gr
mailto:papanikolaou@nlg.gr
mailto:nlg@nlg.gr
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προθεσμία 
    που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
   β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
     Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που   
   ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

   Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 
2.1.4 Γλώσσα 

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

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

   Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)2.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

   Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά 

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

    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
Επισημαίνεται ότι τα ιδιωτικά έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν μαζί με αίτηση 
συμμετοχής ή την προσφορά, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
   Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 2.1.5 Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

  Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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    Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) 

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

  Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο Παράρτημα ΙV – Υπόδειγμα Εγγυητικής 

Επιστολής. 

  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 
 Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, τηρώντας τις 
διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2-β-γγ΄ και του άρθρου 269 παρ. ε΄ του Ν.4412/2016, λόγω της 
υποχρεωτικής απαίτησης για διασύνδεση και επικοινωνία με τις υφιστάμενες εφαρμογές 
οικονομικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στον φορέα μας δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
αποκλειστικά και μόνο: 
    Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
    Να είναι η κατασκευάστρια εταιρεία των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού οικονομικής 
διαχείρισης η οποία έχει διατηρήσει τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, ή να είναι φυσικά 
ή   
    Νομικά πρόσωπα νόμιμοι εκπρόσωποι - συνεργάτες της κατασκευάστριας εταιρείας των 
υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και να διαθέτουν βεβαίωση από 
την  κατασκευάστρια εταιρεία, ότι έχουν στελέχη ικανά να υποστηρίξουν τις εφαρμογές 
λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Φορέας μας σήμερα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες.  
 
  Κριτήριο ανάθεσης της θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών ή για το σύνολο μίας ομάδας.  
 
  Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε και για τις 2 ομάδες ή για  μία 
ομάδα μόνο. 
 

  2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

  Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) 

 
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 
 

   2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους   
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    ακόλουθους λόγους :  
   α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
   β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
   γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
   δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
  ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
  στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

   Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

  α) γνωρίζει ότι  ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
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είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
  β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
ή/και 

  γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης 

παρέκκλιση: 
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και 

 β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2.2.3.2, όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 
2.2.3.2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79, 

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

   θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας    
     έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά  
     του. 
     Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με  
     αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
     γεγονότος. 

   Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του   λειτουργίας.  

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

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

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

περιπτώσεις 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
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σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

   2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την   
   προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 
   του ν. 4412/2016. 
   2.2.3.8  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του  
   άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την  
   παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής 
 

  2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 

του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους 

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

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 
  2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

  Δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη 

 
 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
    Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική ικανότητα στο αντικείμενο του έργου και 
να τεκμηριώνουν την επαγγελματική τους ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο προμήθειας 
και εγκατάστασης συστημάτων λογισμικού αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το 
αυτό του παρόντος διαγωνισμού. 
   Ο Οικονομικός φορέας, ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της 
ένωσης / κοινοπραξίας, θα πρέπει να έχει προβεί σε επιτυχή ολοκλήρωση ανάλογων 
προμηθειών του προσφερόμενου λογισμικού ΣΗΔΕ και συγκεκριμένα: 
    Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι την τελευταία πενταετία έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την προμήθεια και εγκατάσταση παρόμοιου Συστήματος με το 
προσφερόμενο. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
    Ο Οικονομικός Φορέας θα διαθέτει /παρέχει: 
1.Για την ομάδα Α  (Προμήθεια Λογισμικού) 
-Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, (Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα) που να  
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 καλύπτει   κατ’ ελάχιστον την μελέτη, για το Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και  
 Υποστήριξη Λογισμικού – Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής. 
-Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)  
που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον την μελέτη για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
 υποστήριξη λογισμικού – υλοποίησης έργων πληροφορικής. 
-Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR ,την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού 
 Κανονισμού  Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών  
δεδομένων. 
- Πιστοποιημένο D.P.O. 
2.Για την ομάδα Β (Υπηρεσίες παραμετροποίησης, επιτόπιας εκπαίδευσης και  Τυποποίησης 
Διαδικασιών) 
-Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, (Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα)που να 

καλύπτει  κατ’ ελάχιστον την μελέτη, για σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη 
πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) τεχνική υποστήριξη, 
παραμετροποίηση, και υπηρεσίες παροχής εκπαίδευση χρηστών . 
-Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR ,την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
- Πιστοποιημένο D.P.O. 

 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
2.2.9.Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 
2.2.9.1.Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
  Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία  
 από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των  
 παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της  
 προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του 
ν. 
 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα 
με 
 το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
      Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του   
 Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους  
 προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
   Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
   Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
   Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
    Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 

2.2.9.2.Αποδεικτικά μέσα 
Τα κατωτέρω αποδεικτικά μέσα θα κατατεθούν μόνο από τον προσωρινό μειοδότη, και 
έπειτα από την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (ειδικά τα αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και κατά τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς) 
 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.7). 
   Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
   Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  
   Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
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προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
   Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
Β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι:  
1.Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα 

και κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (16/12/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ελληνικού δικαίου.   

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα αν ο διαγωνιζόμενος είναι «φυσικό 

πρόσωπο» ή του νομίμου, κατά περίπτωση, εκπροσώπου της εταιρείας, όπου θα δηλώνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών με βάση την 

μορφή της επιχείρησής του.   

3.Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα 
(σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 
εισφορών), και κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (16/12/2019). Το 

πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για 
όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός 
που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.  Σε περίπτωση εταιρειών 
(νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία.   

 
Γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Mέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ΄ ανωτέρω, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. (παρ. 46.α του άρθρου 43 του 4605/2019) 
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω, τα πιστοποιητικά  μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας.  
 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 
του άρθρου 73, ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81, ν. 4412/2016».  
 

Δ).Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4.β, 

1. Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, έως 3 μήνες πριν 
από την υποβολή τους. 

 Συγκεκριμένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: -Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.   

 Για τα νομικά πρόσωπα:-Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.   
 
2. Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4.,(α, γ, δ, ε ,στ, ζ, η, θ 
) του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
Και  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για την απόδειξη της 
παραγράφου 2.2.3.8. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, με ημερομηνία 
έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες  πριν από την ημέρα υποβολής του. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
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ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο   

   Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας .Δεν απαιτείται 

Β.4.. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 .οι οικονομικοί Φορείς  θα 
πρέπει να καταθέσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα έγγραφα και 
αποφάσεις που πιστοποιούν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προμήθεια και εγκατάσταση 
παρόμοιου Συστήματος με το προσφερόμενο, και σε άλλους φορείς. 
 
Β. 5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 
ανάλογα με την ομάδα που συμμετέχουν.  
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία , να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) ,προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

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

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

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

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

Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι:   

 Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :   

1.Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 
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σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.  Σε 
όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον 
οικείο Μ.Α.Ε.    

2.Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για 
την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο 
παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά.    

 Οι  Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει:   

α) Το τελευταίο ισχύον καταστατικού και   

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού.  Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από 
μία εταιρίες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 
όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με 
την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για 
λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος 
αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.  

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ( άρθρο 83 ν. 
4412/2016) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  
 Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. (Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω 
δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο) 

 

 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
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Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 

 2.4.1.Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

   Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων/Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

   Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (κεφάλαιο 
1.5(Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

  είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  
  είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή  
  είτε (γ) με κατάθεσή τους στο τμήμα Γραμματείας/Πρωτοκόλλου 4ος όροφος, Διοικητικές 

Υπηρεσίες ΕΒΕ, Λ. Συγγρού 364, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 
του ….. 
για την προμήθεια: «……………….» 
με αναθέτουσα αρχή ……. 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

  2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

  Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4.  

      γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας  
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     με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Θα περιέχει 
    το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας 
    Διακήρυξης, και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ, μαζί με τα λοιπά τεύχη 
    συμπληρωμένο (η τιμή δίνεται σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-
ους 
   εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος.  
      Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-
ους  
    του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την 
αποτελούν   
   είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
      Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της 
οικονομικής  
     προσφοράς του εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV  υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των  
     πεδίων του ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
     Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο  των 
ομάδων 
    (Α  και Β ), είτε για μια εκ των ομάδων. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου του άρθρου 2.4.2.2. 
2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

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

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/201644, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη της ΕΒΕ 

https://www.nlg.gr/ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ - 

ΤΕΥΔ). 

     Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) πρέπει να φέρει ημερομηνία, έως 
δέκα   (10) ημέρες, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
 

https://www.nlg.gr/
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στο ΤΕΥΔ συμπληρώνεται το πεδίο α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο προσκομίζει, για  
την 

   απόδειξη  της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση: 
   νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

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

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

    Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους. 

 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

   H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Φύλλο Συμμόρφωσης για την 

ομάδα Α (Προμήθεια Λογισμικού) -, και Φύλλο Συμμόρφωσης για την ομάδα Β (Υπηρεσίες 

παραμετροποίησης, επιτόπιας εκπαίδευσης και  Τυποποίησης) ,της παρούσης Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

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

 
     Σε αυτό το πλαίσιο, ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα 
κάτωθι: 
 

1.Φύλλο Συμμόρφωσης. Επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων υποχρεούται στην τεχνική 
του προσφορά να υποβάλει και Φύλλο Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Αυτό είναι φύλλο 
συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας 
Διακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες 
συμφωνίες ή αποκλίσεις του Προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που  
απαιτούνται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή . 
 2.Έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου 
Συμμόρφωσης,  βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφοράς, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης. 
  Ο Προσφέρων θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. 
Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτονται στο 
σύνολο τους. 
Το Φύλλο Συμμόρφωσης, πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις 

παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/ υποχρεώσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν 
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αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στην παράγραφο της Στήλης «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή με 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ (ανάλογα με το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι 

από την προσφορά). 

4. Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο είτε οι 

τυχόν παρατηρήσεις του επί των τεχνικών προδιαγραφών ,είτε η παραπομπή σε 

σχετικό έγγραφο ,πιστοποιητικό ISO, ή  και υπεύθυνες δηλώσεις που, κατά την 

κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή, τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου 

Συμμόρφωσης. 

Προσφορές οι οποίες θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 

 
2.4.5. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IΙΙ 

– Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης. 

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

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

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

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

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

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

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από 

την αναθέτουσα αρχή . 

2.4.6.Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 

του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

   Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
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κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
    Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 
είτε όχι. 
 
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

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

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.3 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

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

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

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

της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1.Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.  
  Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 
της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα 
και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η 
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, (στο κτίριο της ΕΒΕ, 4ος όροφος, Διοικητικές Υπηρεσίες, Λ. Συγγρού 364, 
Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

 γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς  και 

εφόσον δεν παρουσιαστεί κώλυμα ,αποσφραγίζονται αμέσως οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 

καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 

απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

   Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως 
άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. 
  Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
   Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές.  
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου56 - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 
 

     Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
 
   Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται 
η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
   Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές 
   Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 
και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ 
του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
    Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
    προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
    Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
    Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
    Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  
    Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

    Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
   Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
   α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 
   β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
  Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
   Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία, στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 

 

3.4 Ενστάσεις 

   Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

     Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής1. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
   αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
   σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)  
   ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
     Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή  
   αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
     Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή 
    παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, 
το  
    οποίο επισυνάπτεται.  

   Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  
  Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
  Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
  Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
  Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8) 

 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 

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

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

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

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

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

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V – Υποδείγμα Εγγυητικής Επιστολής της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 2 μήνες επιπλέον από τη διάρκεια  

  της  σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

 
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

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

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

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

αρμοδιότητάς τους. 

 
 Υπεργολαβία 

 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

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

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

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

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

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

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

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

διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

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

της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) 

ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

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

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

 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 

υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σε Ευρώ στο 100% της συμβατικής 
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τμηματικής αξίας κάθε Παραδοτέου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και 

τη βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική παραλαβή, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε  με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει και 
μετά την τροποποίηση με το άρθρ. 44 του ν. 4605/2019) ) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
δ) κάθε νόμιμη κράτηση η οποία δεν είναι γνωστή έως σήμερα και θα θεσπιστεί  με νόμο. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 
 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
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συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

   γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις  
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως, 

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

 
 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

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

Δικαστική επίλυση διαφορών 
 

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

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

   Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από διατμηματική επιτροπή 

ή υπεύθυνο παρακολούθησης που θα οριστεί και θα εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
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αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016. 

    Στα καθήκοντα της παρακολούθησης περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης, καθώς και κοινοποίηση εγγράφων με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Διάρκεια σύμβασης 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι(6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής 
του συμφωνητικού. 

       Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση σε διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη 
της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 

   Ο συμβατικός χρόνος των παραδοτέων  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

    Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

  

   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 
  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις 
ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
    Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  
     Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
     Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  
     Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

 
 
 

        Ο Γενικός Διευθυντής  
       της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  
 
 
     
 

                                                                                                      Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
    Στα πλαίσια των αυξημένων λειτουργικών αναγκών όσο και των αυξανόμενων απαιτήσεων 
από τις υπηρεσίες του φορέα μας, κρίνεται απαραίτητη η αναδιάρθρωση των διαδικασιών, σε 
επιτελικό/διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, με τη χρήση των ΤΠΕ για την καλύτερη διαχείριση 
και παρακολούθηση των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του Ν.4412/2016 καθώς επίσης και η συνολική ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εισερχόμενων 
και εξερχόμενων εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις κείμενης νομοθεσίας.  
    Κρίνεται επίσης αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ανάλυση των εκτελούμενων καθημερινών 
οικονομικών διαδικασιών όσο αναφορά τις διαδικασίες των προμηθειών – υπηρεσιών, 
αναλήψεων υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών και εν γένει των 
λοιπών υποχρεωτικών οικονομικών διαδικασιών και κατόπιν θα προταθούν οι ενδεδειγμένες 
λύσεις για την αναδιοργάνωσή τους με στόχο την πλήρη και ορθή τήρηση της κείμενης 
νομοθεσίας με την εκ νέου τυποποίηση εντύπων και βημάτων διαδικασιών σε συνεργασία με τα 
εμπλεκόμενα τμήματα.  
     Ο ανάδοχος θα αναλύσει  τις εκ νέου εκτελούμενες διαδικασίες για πιθανές βελτιώσεις και 
τροποποιήσεις μέχρι την λήξη της σύμβασης με την επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου 
συμβούλου.  
 
    Σκοπός των ειδικών λογισμικών είναι να συμβάλει στην εύρυθμη και αναβαθμισμένη 
επιχειρησιακή λειτουργίας του φορέα και  τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης εκτέλεσης και 
ελέγχου των διαδικασιών/διεργασιών του φορέα.  
   Το υπό προμήθεια σύστημα θα πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό 
πρόγραμμα και περιλαμβάνει:  
-Μελέτη εφαρμογής – Μοντελοποίηση διαδικασιών και γραφική απεικόνιση.  
-Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού «Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαδικασιών.  
-Υπηρεσίες παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού  
-Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού  
-Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος  
   Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση του συστήματος ΣΗΔΔ και ΣΗΔΕ  για το φορέα θα 
είναι: 1. Ταχύτερη υλοποίηση διαδικασιών και εργασιών στο φορέα.  
    Οι διαδικασίες που εκτελούνται καθημερινά στο φορέα θα εκτελούνται γρηγορότερα λόγω της 
εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες και έγγραφα.  
 2.  Μειωμένο κόστος αποθήκευσης εγγράφων.  
  Η οργανωμένη και αυτοματοποιημένη αποθήκευση εγγράφων θα συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση φυσικού και ψηφιακού χώρου αποθήκευσης και άρα στην εξοικονόμηση 
χρημάτων.  
  3. Αυξημένη παραγωγικότητα. Θα υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα και 
αρχεία αφού θα αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα κάθε εργασίας.  
 4. Αυτοματοποίηση εκτέλεσης όλων των εργασιών  
5.  Πλήρης έλεγχος λειτουργίας .  



 

36  

6. Ενημέρωση προς τρίτους για τις διαδικασίας που τους αφορούν  
7.Σύνδεση των Διαδικασιών με τα έγγραφα που παράγει μια Υπηρεσία καθώς και σύνδεση 
διαδικασιών διαφορετικών τμημάτων της Υπηρεσίας, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών 
εγγράφων.  
8. Μειωμένο κόστος έκδοσης αναφορών. Μέσω του συστήματος η διαδικασία έκδοσης 
αναφορών θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτατη.  
9. Αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. Στελέχη σε τελείως διαφορετικές τοποθεσίες, θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν το ίδιο έγγραφο/πληροφορία, την ίδια στιγμή επιτρέποντας την 
ταχύτερη λήψη αποφάσεων.   
10. Παρακολούθηση Ροών Εργασίας. Σε περιπτώσεις διαδικασιών με προκαθορισμένα βήματα 
θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ροής ενός εγγράφου, προσθήκη επιπλέον 
εγγράφων στην ίδια ροή, αναθέσεις σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και παρακολούθησης του 
status κάθε βήματος.   
11. Σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης εγγράφων.   
12. Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων. Θα προβλέπεται η διαδικασία προσδιορισμού των 
διαφόρων ρόλων και δικαιωμάτων που μπορεί να αποδοθούν στους υπαλλήλους και με βάση 
αυτά, θα γίνεται έλεγχος σε ποια έγγραφα έχει πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος και για ποια 
ενέργεια.  
13. Σχηματική απεικόνιση των Διαδικασιών κάθε υπηρεσίας με ακριβή προσδιορισμό των 
δομικών και χρονικών στοιχείων κάθε διαδικασίας.  
14. Η λύση που προσφέρει ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων συνοψίζεται στις 
παρακάτω έξι βασικές του διαστάσεις: 
-Συλλογή Δεδομένων 
-Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση 
-Αναζήτηση Εγγράφων 
-Διαχείριση Υποθέσεων 
-Παρακολούθηση Κύκλου Ζωής Εγγράφων 
-Ηλεκτρονική Διακίνηση με Ψηφιακές Υπογραφές 
-Ευκολία Χρήσης: βελτίωση παραγωγικότητας & άντλησης απαραίτητων πληροφοριών 
-Μείωση Κόστους 
-Αύξηση Αποτελεσματικότητας & Απόδοσης 
-Εξοικονόμηση χρόνου 
-Βελτίωση της επικοινωνίας 
-Εφαρμογή Οργάνωσης και Διοίκησης 
-Αύξηση Ικανοποίησης 
 
Διαδικασίες που θα μοντελοποιηθούν – αποτύπωση σε ροές εργασιών (Μελέτη Εφαρμογής)  

  Στο πλαίσιο της παρούσας παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος θα αναπτύξει, αρχικά, μελέτη 
εφαρμογής με αντικείμενο την μοντελοποίηση των διαδικασιών και την αποτύπωση τους σε 
ροές εργασιών και βημάτων, οι οποίες θα αναλύονται τόσο περιγραφικά όσο και με γραφικές 
μεθόδους απεικόνισης.  
   Οι Γραφικές μέθοδοι απεικόνισης προσδίδουν την απαραίτητη λεπτομέρεια και είναι πιο 
κατάλληλες για την παρουσίαση της ροής των εργασιών και για την επισήμανση παράλληλων 
εργασιών.  
  Η μελέτη εφαρμογής θα επικεντρώνει και θα μοντελοποιεί διαδικασίες στο πλαίσιο:   
-Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
-Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 
 -Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό.  
  Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των εκτελούμενων καθημερινών οικονομικών διαδικασιών όσο 
αναφορά τις διαδικασίες των προμηθειών – υπηρεσιών, αναλήψεων υποχρεώσεων, 
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εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών και εν γένει των λοιπών υποχρεωτικών 
οικονομικών διαδικασιών και κατόπιν θα προταθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις για την 
αναδιοργάνωσή τους με στόχο την πλήρη και ορθή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας με την εκ 
νέου τυποποίηση εντύπων και βημάτων διαδικασιών σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 
τμήματα.  
    Επίσης με την αναδιοργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών ο ανάδοχος θα αναλύσει  τις 
εκ νέου εκτελούμενες διαδικασίες για πιθανές βελτιώσεις και τροποποιήσεις μέχρι την λήξη της 
σύμβασης με την επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου συμβούλου σύμφωνα με τον πίνακα 
προϋπολογισμού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

  Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει , επί ποινή αποκλεισμού, τους 
ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης με τις απαντήσεις του και τις παραπομπές στα 
επί μέρους σημεία σχετικής τεκμηρίωσης στην Τεχνική Προσφορά.  

  Η μη συμπλήρωση των πινάκων και η μη κάλυψη των απαιτήσεων συνιστά 
ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς: 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Λογισμικού) 

Α1. Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές-Λειτουργικές απαιτήσεις 
Συστήματος 

 

 

 

Α2. Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού (ΣΗΔΔ)   
 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ /ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚ

ΜΗΡΙΩΣΗ 

1.   

Σύστημα ΣΗΔΔ. Να αναφερθούν το όνομα, 

Έκδοση, Χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόμενου λογισμικού.  

ΝΑΙ   

Α/Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ /ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Το σύστημα θα είναι ολοκληρωμένο και θα 
υπάρχει διασύνδεση με την εφαρμογή 
λογιστικής που διαθέτει ο φορέας καθώς επίσης 
και διασύνδεση με την διαύγεια. 

 

ΝΑΙ   
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2.   

Δυνατότητα χρήσης του συστήματος μέσω 

πλήρους λειτουργικότητας  μέσω  web client 

(Internet explorer ,  Firefox , Chrome).   

ΝΑΙ   

3.   

Το σύστημα να παρέχει ανεξαρτησία από  

Λειτουργικό Σύστημα. Να υποστηρίζει την 

πλήρη  λειτουργία του στα ευρέως διαδεδομένα  

λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητών και  

συγκεκριμένα τουλάχιστον στα: Windows STD 

2012R2 server ή νεώτερο, Unix, Linux. Δεν 

πρέπει να υφίσταται καμία σχετική δέσμευση ή 

εξάρτηση από συγκεκριμένο λειτουργικό 

σύστημα προκειμένου να διασφαλίζεται η 

μεταφερσιμότητα του.  

ΝΑΙ   

4.   
Θα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την 

προστασία των δεδομένων.   

ΝΑΙ   

5.   

Το σύστημα (ΣΗΔΔ) θα προσφέρεται με άδεια 

χρήσης χωρίς όριο χρηστών (site license). Δεν θα 

πρέπει να τίθεται περιορισμός στον  αριθμό των 

χρηστών που θα μπορούν  ταυτόχρονα να έχουν 

πρόσβαση στο σύστημα. Δεν πρέπει να τίθεται 

περιορισμός στον αριθμό  των  χρηστών που θα 

εισάγουν δεδομένα στο  σύστημα.   

ΝΑΙ   

6.   

Έτοιμα λογισμικά που συμπεριλαμβάνονται 

στην  προσφερόμενη λύση: Να αναφερθούν 

αναλυτικά οι εφαρμογές του υποσυστήματος 

που εντάσσονται στην προσφορά του αναδόχου 

(π.χ. Βάση δεδομένων, κ.α.)  

ΝΑΙ   

7.   

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων - Να 

αναφερθούν το όνομα, Έκδοση, Χρονολογία 

διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού.  

ΝΑΙ   

8.   

Να παρέχεται περιβάλλον διαχείρισης της  

πολιτικής ασφάλειας (Σύστημα Επίβλεψης  – 

Administration module ).   

ΝΑΙ   

9.   

Να προσφέρει τη δυνατότητα ορισμού χρηστών  

και ομάδων στο επίπεδο της ασφάλειας. Να  

καθορίζονται κωδικοί πρόσβασης / ελέγχου. Να  

μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση στο σύστημα 

και στα δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους 

χρήστες.  

ΝΑΙ   

10.   

Η φιλικότητα προς το χρήστη είναι ιδιαίτερα  

σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι  

προσπελάσιμο από διαφορετικά επίπεδα  

χρηστών. Επομένως όλο το περιβάλλον χρήστη  

( User Interface , μηνύματα, κλπ.) και τα  

αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης,  διαχείρισης και 

παραμετροποίησης του συστήματος ( user,  

ΝΑΙ   
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administration), να  παρέχονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

11.   

Ειδικότερα για κάθε σενάριο ροής διαδικασίας 

να  μπορούν να οριστούν οι παρακάτω 

παράμετροι:  

• Το όνομα της διαδικασίας.  

• Οι χρήστες που μπορούν να εκκινήσουν 

την διαδικασία.  

• Οι χρήστες, ομάδες ή ρόλοι χρηστών οι 

οποίες διεκπεραιώνουν ένα βήμα.   

• Τα βήματα που την απαρτίζουν και η 

περιγραφή των λειτουργιών τους.  

• Οι συνδέσεις βημάτων. Ορίζονται οι 

εναλλακτικές διαδρομές της διαδικασίας 

ανάλογα με τα αποτελέσματα της 

εκτέλεσης του κάθε βήματος.  

• Οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν 

από τον αρμόδιο χρήστη έτσι ώστε ένα 

βήμα να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.   

• Οι συνθήκες βάσει των οποίων η 

διαδικασία μεταβιβάζεται σε επόμενο ή 

προηγούμενο βήμα.  

• Βοήθεια επί της διαδικασίας ( π.χ. 

Νομοθεσία, πρότυπα έγγραφα κ.τ.λ.)  

ΝΑΙ   

12.   

Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που τον 

αφορούν και τις λειτουργίες που μπορεί να 

επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος 

εργασίας ). Δυνατότητα εμφάνισης των 

εργασιών του  κάθε  χρήστη  που εκκρεμούν.  

ΝΑΙ   

13.   

Ευέλικτη παραμετροποίηση χρηστών βάσει 

ρόλων, ειδικοτήτων και ομάδων.   

Ρόλοι: Κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένα 

δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα.   

Ειδικότητες: Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μία ή 

περισσότερες ειδικότητες ώστε να αναλαμβάνει 

αυτόματα σχετικές εργασίες.   

Ομάδες: Κάθε χρήστης εντάσσεται σε μία ή 

περισσότερες ομάδες ώστε να έχει διαθέσιμες 

προς εκτέλεση συγκεκριμένες ομάδες 

διαδικασιών.  

ΝΑΙ   

14.   
Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό αποστολής 

και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  

ΝΑΙ   
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15.   Δυνατότητα εμφάνισης του ιστορικού μίας ροής 

εργασίας.  

ΝΑΙ   

16.   

Προσθήκη σημειώσεων –  σχόλιων ,  

υπογραμμίσεων και επισυνάψεων σε 

οποιαδήποτε εργασία της ροής εργασιών .  

ΝΑΙ   

17.   

Το σύστημα υποστηρίζει την εκτέλεση 

αυτόματων ενεργειών (π.χ. αυτόματη αποστολή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).   

ΝΑΙ   

18.   

Ο χρήστης θα  βλέπει την ροή εργασίας 

τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω 

διαφορετικές μορφές :   

-Γραφική  αναπαράσταση  της 

 ροής  εργασίας  

-Εξαγωγή σε XML μορφή της ροής εργασίας. Οι 

ροές εργασιών να μπορούν να αναπαρασταθούν 

ως XML  αρχεία )  

ΝΑΙ   

19.   
Υποστήριξη ορισμού συνημμένων (attachments) 

σε κάθε βήμα (task) των ροών εργασίας.   

ΝΑΙ   

20.   

Το σύστημα παρέχει δυνατότητα τροποποίησης 

των ροών εργασιών από τους διαχειριστές των 

ροών (workflow/process managers).   

ΝΑΙ   

21.   

Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση της 

κατάστασης και ροής των εργασιών και τη 

διεκπεραίωση των εργασιών.  

ΝΑΙ   

22. 

Το σύστημα θα  πρέπει  να παρέχει τη 

δυνατότητα να εμφανίζονται σε κατάλληλο 

διαμορφωμένο περιβάλλον αναλυτικά στοιχεία 

για κάθε βήμα των ροών εργασίας ,  π.χ.  

περιγραφή, κατάσταση, ημερομηνία 

ολοκλήρωσης ,  υπεύθυνος κλπ   

ΝΑΙ   

23. 

Εύκολη δημιουργία διαδικασιών με ακριβή 

προσδιορισμό όλων των εργασιών που την 

αποτελούν και των ατόμων που εμπλέκονται.  

ΝΑΙ   

24. 

Αυτοματοποιημένες αναθέσεις εκτέλεσης 

εργασιών βάση οργανογράμματος και 

ειδικότητας χρήστη.  

ΝΑΙ   

25. 

Δημιουργία δεξαμενής εγγράφων για κάθε 

διαδικασία με διαγράμματα, χρήσιμα έντυπα και 

οδηγίες εκτέλεσης.  

ΝΑΙ   

26. 

Θα πρέπει να επιτρέπει ευέλικτη 

παραμετροποίηση χρηστών βάση ρόλων, 

ειδικοτήτων και ομάδων.  

ΝΑΙ   

27. 

Κάθε χρήστης θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες 

που του ανατίθενται αυτόματα από το σύστημα 

χωρίς να αναζητά τα έγγραφα που χρειάζεται.   

ΝΑΙ   
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28. 

Θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή μόνο των 

χρηστών που χρειάζονται για την εκτέλεση και 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας.  

ΝΑΙ   

29. 

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης 

σχετικών εγγράφων σε κάθε εργασία και 

διαδικασία.  

ΝΑΙ   

30. 

Παρακολούθηση Στατιστικών. Θα πρέπει να 

παρέχεται δυνατότητα εύκολης 

παρακολούθησης των στατιστικών εκτέλεσης 

κάθε διαδικασίας.   

ΝΑΙ   

31. 

Θα πρέπει να παράγονται στατιστικά διάρκειας 

υλοποίησης διαδικασιών και επιμέρους 

εργασιών.  

ΝΑΙ   

32. 

Κάθε χρήστης που εμπλέκεται στην εκτέλεση 

μίας διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνει 

ενημερώσεις μέσω email  για την ανάθεση ή 

ολοκλήρωση κάθε εργασίας  

ΝΑΙ   

33. 
Σύνθετοι μηχανισμοί ροή εργασίας σύμφωνοι 

με το πρότυπο BMN 2.0  

ΝΑΙ   

34. 
Δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακής υπογραφής 

στα συνημμένα έγγραφα των εργασιών.  

ΝΑΙ   

35. 
Να υποστηρίζει τη χρήση προτυποποιημένων 

εγγράφων σε κάθε εργασία.  

ΝΑΙ   

36. 

Σύνδεση με τρίτα συστήματα, μέσω API.  

• Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα 
συστήματα με την χρήση 
αυτοματοποιημένων βημάτων της 
διαδικασίας (Service Tasks) 

• Δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας από 
τρίτα συστήματα 

• Παροχή διεπαφών για την εκτέλεση 
βημάτων της διαδικασίας από τρίτα 
συστήματα χωρίς την μεσολάβηση της 
ομάδος ανάπτυξης ή εξειδικευμένου 
προσωπικού. 

ΝΑΙ   

37. 

Πλήρης και αυτοματοποιημένη διασύνδεση με 

την εφαρμογή λογισμικού οικονομικής 

διαχείρισης που είναι ήδη εγκατεστημένη στον 

φορέα και χρησιμοποιείται από τους χρήστες- 

υπαλλήλους του φορέα. 

ΝΑΙ   

38. 

Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης το οποίο θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

• Ροή οθονών  

• Αναφορές και Επεξεργασίες  

• Οδηγό του Χρήστη  

ΝΑΙ   

39. 
Εκπαίδευση χρηστών με βάση εγχειρίδια (στα 

Ελληνικά),  στη χρήση των εφαρμογών που θα  

ΝΑΙ   
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αναπτυχθούν.  Να περιγραφεί η μεθοδολογία 

που θα ακολουθήσει ο  Ανάδοχος για την 

μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη  του 

Φορέα Λειτουργίας και την παροχή πρακτικής  

εκπαίδευσης ( on – the – job training)  

40. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό που θα υποδείξει ο Δήμος.  

ΝΑΙ   

41. 

Ο Ανάδοχος καλείται περιγράψει και να 

προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

για ένα (1) έτος. Στις υπηρεσίες υποστήριξης 

συμπεριλαμβάνεται :  

  

• Συνεχή παρακολούθηση της 

λειτουργικότητας, και ενημέρωση – 

αναβάθμιση των εφαρμογών τους με 

επίσημες από την κατασκευάστρια 

εταιρία νέες εκδόσεις.   

• Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη σε όλα τα 

θέματα των εφαρμογών.   

• Remote Υποστήριξη(Απομακρυσμένη 

Σύνδεση με χρήση Ειδικού Λογισμικού 

για έλεγχο Αρχείων, Εκπαίδευση, Ειδικές 

Εργασίες κ.λ.π.).   

• Επανεγκατάστασης εφαρμογών σε 

περίπτωση προβλημάτων.   

• Έλεγχος για την καλή λειτουργία των 

εφαρμογών.   

• Συντήρηση τωνεφαρμογών  & έλεγχος 

των δεδομένων.   

• Υποστήριξη  για  εξαγωγή 

δεδομένων και ποτελεσμάτων.   

• Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων 

και έλεγχος.   

• Υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού 

σε θέματα της εφαρμογής, τηλεφωνική 

και επί τόπου υποστήριξη.   

• Απομακρυσμένης Εκπαίδευση 

προσωπικού   

• Οι παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης θα 

πρέπει να παρέχονται όλες τις εργάσιμες 

μέρες.   

ΝΑΙ   

42. 

Έκδοση στατιστικών στοιχείων  (μορφή αρχείων 

pdf, excel, αλλά και σε εκτυπώσιμη μορφή )  :   

• Ολοκληρωμένες διαδικασίες 

ΝΑΙ   
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 ( επιτυχείς).  

• Μη ολοκληρωμένες διαδικασίες  

• Σε εξέλιξη διαδικασίες   

• Ιστορικό διαδικασίας.  

• Διάρκειας υλοποίησης διαδικασιών και 

επιμέρους εργασιών Δυνατότητα περαιτέρω 

ανάλυσης στατιστικών για κάθε εργασία  

43. 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να 

αναπτύσσει ροές εργασίες και πέρα από τις 

αναφερόμενες στην παρούσα.  

ΝΑΙ   

 

 

Α3. Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού (ΣΗΔΕ)  

 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗ 
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ 

1. -Web Interface  
-Σχεδίαση Object Oriented. 
-Ξεκάθαρη λογική και λειτουργική δομή. 
-Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα 
-Διάθεση API προς πιστοποιημένες τρίτες 
εφαρμογές (μέσω συστήματος SSO) και συστήματα 
υποστηρίζοντας τα πρότυπα JSON REST API , για το 
σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργικών του 
συστήματος 
-Υποστήριξη μεγάλου όγκου δομημένων και 
αδόμητων. 
-Διασύνδεση με συστήματα καταλόγου τύπου LDAP 
V3 για τον έλεγχο πρόσβασης χρηστών 
-Διαβαθμισμένη πρόσβαση  
-Τμηματική και εύκολα επεκτεινόμενη 
αρχιτεκτονική, τύπου N-Tier. 
-Αποθήκευση εγγράφων και περιγραφικών 
δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αποθήκευσης 
-Σύγχρονο και φιλικό σύστημα διεπαφής χρήστη. 
-Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογιών server 
consolidation και virtualization 
-Χρήση ενιαίου γραφικού περιβάλλοντος  
-Συμμόρφωση με το Ελληνικό πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
πρότυπα διαλειτουργικότητος. 
-Ανοικτό σύστημα, με δυνατότητες διασύνδεσης με 
άλλα τρίτα συστήματα, εντός και εκτός του 
οργανισμού. 
-Διασύνδεση με διαπιστευμένα τρίτα συστήματα 
μέσω παρεχόμενων διεπαφών, για όλες τις 
λειτουργίες που σχετίζονται με την διακίνηση 

 

ΝΑΙ 
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εγγράφων και τις υπηρεσίες διαχείριση 
οργανογράμματος. 
-Διασύνδεση με την πλατφόρμα της Διαύγειας για 
την ανάκτηση και ανάρτηση εγγράφων. 
-Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την λήψη και αποστολή 
μηνυμάτων. 
-Πλήρη υποστήριξη του πλαισίου του ΚΕΔΥ 
-Πλήρη υποστήριξη λειτουργιών εισερχομένων , 
εξερχομένων και οίκοθεν εγγράφων. Υποστήριξη 
σχεδίων και εσωτερικής αλληλογραφίας 
-Δυνατότητα  αρχειοθέτησης και τήρησης 
πολλαπλών βιβλίων πρωτοκόλλου με υποστήριξη 
κύριας και εξαρτημένες χρήσης - βιβλίου 
-Αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου (σε 
κύριες και εξαρτημένες χρήσεις / βιβλία) 
-Υποστήριξη καταλόγου φακέλων και θεματικών 
κατηγοριών 
-Έλεγχο διπλής καταχώρηση εγγράφου βασιζόμενο 
στα περιγραφικά δεδομένα του εγγράφου 
-Δυνατότητα εσωτερικής διακίνησης και 
εσωτερικής αποστολής μεταξύ των διαθέσιμων 
βιβλίων πρωτοκόλλου 
-Πλήρη παραμετροποίηση του συστήματος με 
βάση τα δικαιώματα ενός χρήστη. Δυνατότητα 
περιορισμού των δεδομένων που είναι 
προσβάσιμα από κάποιον χρήστη  
-Δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργειών των 
χρηστών και πλήρες ιστορικό. 
-Διαχείριση της διεκπεραίωσης των εξερχόμενων 
εγγράφων 
-Διαχείριση ανοικτών πρωτοκόλλων 
-Συσχέτιση μεταξύ αριθμών πρωτοκόλλων 
-Πλήθος εκτυπώσεων και φίλτρων αναζήτησης 
-Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
-Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών με πλήρη 
συμμόρφωση με το κανονιστικό Ελληνικό και 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις προηγμένες ψηφιακές 
υπογραφές. Υποστήριξη των υπογραφών της 
διαδικτυακής εθνικής πύλης ERMIS καθώς ή άλλου 
διαπιστευμένου πάροχου. 
-Υποστήριξη περισσοτέρων του ενός 
οργανογραμμάτων, ταυτόχρονα. 
-Διαχείριση οργανωτικών μονάδων χωρίς 
περιορισμούς στον αριθμό των επιπέδων 
οργάνωσης τους. 
-Υποστήριξη ιστορικότητας και παρακολούθησης 
του οργανογράμματος καθώς αυτό μεταβάλλεται. 
-Υποστήριξη περιγραφών θέσεων εργασίας 
-Υποστήριξη τοποθέτησης υπαλλήλων σε 
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οργανωτική μονάδα με ανατιθέμενο ρόλο 
-Δυνατότητα συσχέτισης ενός προσώπου σε 
διάφορους ρόλους/θέσεις και οργανωτικές 
μονάδες. 
-Παρακολούθηση διαδικασιών και υποθέσεων με 
απλό και εύκολο τρόπο 
-Δυνατότητα καθορισμού προθεσμιών εκτέλεσης 
της κάθε υπόθεσης (σε επίπεδο βήματος) 
-Καθορισμός σχολίων κατά την ανάθεση εργασίας 
-Σύστημα ειδοποιήσεων για την ενημέρωση των 
χρηστών για την ανάθεση εργασίας 
-Δυνατότητα ανάθεσης εργασίας σε πρόσωπο, 
ρόλο, οργανωτική μονάδα 
-Διαχείριση εισερχομένων και διαθέσιμων 
εργασιών σε επίπεδο χρήστη και επιβλέποντα 
-Διαχείριση των υποθέσεων και των σχετικών 
εγγράφων. 
-Πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης 
σχεδίων και της έγκρισης αυτών. 
-Καθορισμός χρονικών ορίων και παρακολούθηση 
της χρονικής εξέλιξης μίας υπόθεσης. 
-Διαμόρφωση των διαδικασιών που 
ακολουθούνται κατά την διαχείριση υποθέσεων με 
γραφικό τρόπο , με βάση  το πρότυπο BPMN 2.0. Οι 
χρήστες σχεδιάζουν οπτικά με την χρήση γραφικής 
διεπαφής τις διαδικασίες. 
-Δυνατότητα καθορισμού αρμοδίων για κάθε βήμα 
μίας διαδικασίας 
-Συνδυαστική λειτουργία με το σύστημα 
πρωτοκόλλου (λήψη αριθμών πρωτοκόλλου και 
κοινή διαχείριση εγγράφων) 
-Παρακολούθηση των εκδόσεων κάθε διαδικασίας . 
Υποστήριξη καθορισμού αρμοδίων για την 
συντήρηση και διαχείριση των διαδικασιών 
-Αποθήκευση των ψηφιακών εγγράφων σε ειδική 
βάση δεδομένων  
-Υποστήριξη οποιουδήποτε τύπου αρχείου 
-Αποθήκευση εγγράφων με εύκολο τρόπο για τον 
τελικό χρήστη (π.χ. drag and drop) 
-Δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων στο σύστημα 
με την χρήση API από διαπιστευμένα υπολογιστικά 
συστήματα 
-Εξαγωγή και αναζήτηση στο περιεχόμενο του 
εγγράφου 
-Παρακολούθηση εκδόσεων του ιδίου εγγράφων 
(παρακολούθηση αλλαγών) 
-Συμπίεση και κρυπτογράφηση εγγράφων 
-Πλήρη ιστορικό πρόσβασης στα ψηφιακά έγγραφα 

2. -Σύνδεση με τρίτα συστήματα, μέσω API.  
-Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα με 
την χρήση αυτοματοποιημένων βημάτων της 

ΝΑΙ   
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διαδικασίας (Service Tasks) 
-Δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας από τρίτα 
συστήματα 
-Παροχή διεπαφών για την εκτέλεση βημάτων της 
διαδικασίας από τρίτα συστήματα χωρίς την 
μεσολάβηση της ομάδος ανάπτυξης ή 
εξειδικευμένου προσωπικού 

3. -Πλήρης και αυτοματοποιημένη διασύνδεση με την 
εφαρμογή λογισμικού οικονομικής διαχείρισης που 
είναι ήδη εγκατεστημένη στον φορέα και 
χρησιμοποιείται από τους χρήστες- υπαλλήλους 
του φορέα. 

ΝΑΙ   

4. -Δυνατότητα του χρήστη να αναζητήσει 
πληροφορίες για επιμέρους αρχεία βάσει των εξής 
κριτηρίων: 
-Στην περιοχή του ελεύθερου κειμένου μπορεί να 
αναζητήσει αρχεία δίνοντας συνοπτική περιγραφή 
των χαρακτηριστικών της αναζήτησης του. 
Από-εώς: επιλογή ημερομηνιών. 
Αριθμός πρωτοκόλλου: πληκτρολογώντας τον 
αριθμό πρωτοκόλλου του αρχείου, αν είναι 
γνωστός. 
Έτος πρωτοκόλλου: πληκτρολογώντας το έτος του 
πρωτοκόλλου του αρχείου, αν είναι γνωστό. 
Χρήση πρωτοκόλλου: πληκτρολογώντας την χρήση 
του πρωτοκόλλου που έδωσε χαρακτηριστικά 
πρωτοκόλλησης στο συγκεκριμένο αρχείο (πχ. 
Γραμματεία, Διεύθυνση, κτλ.). 
Όνομα διαδικασίας: περιγράφοντας το όνομα της 
διαδικασίας που εμπλέκεται το αναζητούμενο 
αρχείο. 
Περιγραφή υπόθεσης: περιγράφοντας το όνομα 
της υπόθεσης που εμπλέκεται το αναζητούμενο 
αρχείο. 
 

ΝΑΙ   
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Α4. Τεχνικές Προδιαγραφές Υποσυστήματος Διαχείρισης Οικονομικού 

για Παρακολούθηση του κυκλώματος συμβάσεων 

 

 

 

 

 

               

Α/Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ /ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Συνοπτικά να παρέχει τις παρακάτω 
δυνατότητες: 
 -Κύκλωμα καταγραφής Συμβάσεων  
 -Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων 
προμηθειών 
 -Εισαγωγή στοιχείων σύμβασης 
 -Παρακολούθηση υπολοίπων και τιμολογίων 
σύμβασης 
 -Εισαγωγή Υλικών/Υπηρεσιών για κάθε 
σύμβαση 
 -Συσχέτιση σύμβασης με οικονομικές χρήσεις 
 -Διασύνδεση των παραστατικών με τις 
συμβάσεις 
 -Παρακολούθηση παραστατικών ανά Σύμβαση 
 -Παρακολούθηση υπολοίπων ανά Σύμβαση 
 -Παρακολούθηση υπολοίπων ανά είδος μίας 
Σύμβασης 
 -Παρακολούθηση υπολοίπων ανά ΚΑΕ μίας 
Σύμβασης 
 -Διασύνδεση με την εφαρμογή λογιστικής που 
διαθέτει ο φορέας 

ΝΑΙ   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΟΜΑΔΑ Β (Υπηρεσίες παραμετροποίησης, 
επιτόπιας εκπαίδευσης και  Τυποποίησης) 
Β1. Υπηρεσίες παραμετροποίησης   

 

 

 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩ 
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ 

1.   

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα νέα συστήματα 
σε υφιστάμενη υποδομή του φορέα και θα 
προσαρμόσει τη λειτουργία του για να είναι 
έτοιμο για επιχειρησιακή λειτουργία.   
Ενδεικτικές ενέργειες:  
-Εγκατάσταση της εφαρμογής στον εξυπηρετητή 
που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
-Προσαρμογή του συστήματος και έναρξη 
λειτουργίας.  
-Ορισμός –δημιουργία χρηστών  (accounts)  
-Ορισμός –δημιουργία διαχειριστών  (accounts)  
-Ορισμός ρόλων και συσχέτισης τους χρήστες ( 
accounts) του σύμφωνα με Οργανόγραμμα.  
-Υλοποίηση σχεδίων ροών εργασιών σύμφωνα με 
τη Μελέτη εφαρμογής.  
-Καταχώρηση στο σύστημα των πρότυπων 
εγγράφων  
-Ανάπτυξη υποσυστήματος backup και 
ημερολογίου backup.  

 

 
ΝΑΙ 
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Β2. Εκπαίδευση χρηστών   
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A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩ 
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαίδευση 
διάρκειας 3 ημέρων, στο προσωπικό που θα 
υποδείξει ο φορέας  

 

 ΝΑΙ 

  

2. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους 
που θα υποδειχθούν από το φορέα, με φυσική 
παρουσία των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευομένων.  
 

 ΝΑΙ   

3. Η διαδικασία εκπαίδευσης για τουλάχιστον δύο 
ομάδες εκπαιδευομένων:  
Διαχειριστές του συστήματος  
Απλοί χρήστες του συστήματος  
 

 ΝΑΙ   

4.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το 
εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη και ψηφιακή 
μορφή.  
Ειδικότερα για τους διαχειριστές του συστήματος, 
ο ανάδοχος  θα αναπτύξει εγχειρίδιο ανάκτησης 
της λειτουργικότητας της υποδομής, για την 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (recovery plan).  

 ΝΑΙ   

5. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα 
παρέχει για χρονικό διάστημα ενός έτους 
υποστήριξη-εκπαίδευση χρηστών on-the-job, 
απομακρυσμένα.   
 

 ΝΑΙ   
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Β3. Μελέτη εφαρμογής – Τυποποίησης Διαδικασιών 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩ 
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ 
ΗΣ 

1. ο ανάδοχος θα αναπτύξει, αρχικά, μελέτη 
εφαρμογής με αντικείμενο την μοντελοποίηση 
των διαδικασιών και την αποτύπωση τους σε ροές 
εργασιών και βημάτων, οι οποίες θα αναλύονται 
τόσο περιγραφικά όσο και με γραφικές μεθόδους 
απεικόνισης.  
 

ΝΑΙ   

2.  
  Η μελέτη εφαρμογής θα επικεντρώνει και θα 
μοντελοποιεί διαδικασίες στο πλαίσιο:   
Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή τις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)».  
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
προϋπολογισμό.  
Και θα  αφορούν:  
 Διαδικασία Συμβάσεων Προμήθειας  
-Απ’ ευθείας αναθέσεις  
-Συνοπτικούς διαγωνισμούς 
-Ανοικτούς διαγωνισμούς 
-Αποκλειστικών-πνευματικών δικαιωμάτων  
Διαδικασία Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  
-Απ’ ευθείας αναθέσεις  
-Συνοπτικούς διαγωνισμούς 
-Ανοικτούς διαγωνισμούς 
 Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των 
εκτελούμενων καθημερινών οικονομικών 
διαδικασιών όσο αναφορά τις διαδικασίες των 
προμηθειών – υπηρεσιών, αναλήψεων 
υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και 
ενταλματοποίησης δαπανών και εν γένει των 
λοιπών υποχρεωτικών οικονομικών διαδικασιών 
και κατόπιν θα προταθούν οι ενδεδειγμένες 
λύσεις για την αναδιοργάνωσή τους με στόχο την 
πλήρη και ορθή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας 
με την εκ νέου τυποποίηση εντύπων και βημάτων 
διαδικασιών σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 
τμήματα.  

ΝΑΙ   

3. ο ανάδοχος θα αναλύσει  τις εκ νέου 
εκτελούμενες διαδικασίες για πιθανές βελτιώσεις 
και τροποποιήσεις μέχρι την λήξη της σύμβασης 
με την επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου 
συμβούλου σύμφωνα με τον πίνακα 
προϋπολογισμού. 

ΝΑΙ   



 

52  

Φάσεις Έργου – Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩ 
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ 

 
1. 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην 
τεχνική του προσφορά μια ολοκληρωμένη 
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει 
για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις του έργου . Πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις φάσεις, το 
χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα του έργου 
-Μελέτη εφαρμογής – Μοντελοποίηση 
διαδικασιών και γραφική απεικόνιση.  
-Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού.  
-Ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής σε 
χώρους του φορέα και υπηρεσίες 
παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες 
του οργανισμού  
-Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού  
-Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα 
(1) έτος  
H διάρκεια του έργου είναι  έξι (6) μήνες  
 

ΝΑΙ   

2. Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» έχει 
 έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και 
 χρονική διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος 

ΝΑΙ   

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός έξι (6)μηνών  
από   την   ημερομηνία   υπογραφής της 
σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του 
αντικειμένου της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99203019] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. Συγγρού 364,Καλλιθέα, 17674 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μαρία Θανασού / Νίκος Παπανικολάου ] 
- Τηλέφωνο: [2130999942-44] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ thanasou@nlg.gr / papanikolau@nlg.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.nlg.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 Τίτλος : “ Προμήθεια  ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και 
Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού  Συστήματος κυκλώματος 
παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, 
εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος" 

CPV: [30190000-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [..] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [02/2019] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:thanasou@nlg.gr


 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 



 

 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 



 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  



 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][…… 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 



 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 



 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία 
εξυγίανσης, ή γ) ειδική 
εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και 
των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός 
φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 



 

 

παράπτωμαxxviii; Εάν ναι, να 
αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……] 
 



 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α,) ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

 Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

 Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 



 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Λογισμικού) 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης. 

………/………../2019 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Μον.  

Μετρ. 
Ποσοτ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α.  Προμήθεια Λογισμικών  
   

1. 

Προμήθεια εγκατάσταση έτοιμου  και ανάπτυξη 

λογισμικού «Ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών» 

(ΣΗΔΔ).  

20 άδειες χρήσεις. 

 

Τεμάχιο 

1 

  

2. 

Προμήθεια εγκατάσταση έτοιμου  και ανάπτυξη 

λογισμικού «Ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών» 

(ΣΗΔΕ).  

60 άδειες χρήσεις. 

Τεμάχιο 

1 

  

3. 

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Οικονομικού 

για Παρακολούθηση του κυκλώματος των 

συμβάσεων 

4 άδειες χρήσεις. 

Τεμάχιο 

1 

  

 Συνολικό κόστος  προμήθειας λογισμικού  

 ΦΠΑ 24%  

 Γενικό σύνολο δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Α  



 

 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β (Υπηρεσίες παραμετροποίησης, επιτόπιας εκπαίδευσης και  Τυποποίησης 
Διαδικασιών) 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης. 

………/………../2019 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Μον.  

Μετρ. 
Ποσοτ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Β. 
Υπηρεσίες παραμετροποίησης, επιτόπιας 

εκπαίδευσης και  Τυποποίησης Διαδικασιών 

 

 
  

1. 
Υπηρεσίες παραμετροποίησης σύμφωνα με τις 

ανάγκες του οργανισμού  

Ημέρες 

Απομακρυσμένες 4 
  

2. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού  Ημέρες 
3   

3. Μελέτη εφαρμογής – Τυποποίησης Διαδικασιών Ημέρες 8   

4. Ανάλυση τυποποίησης και νέες προτάσεις βελτίωσης Ημέρες 3   

5. Απομακρυσμένη τηλεφωνική υποστήριξη για 1 έτος Κατ΄αποκοπή 1   

 Συνολικό κόστος υπηρεσιών  

 ΦΠΑ 24%  

 Γενικό σύνολο δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Β  



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγμα Εγγυητικής Επιστολής 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης : ……………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία     Έκδοσης:    .............................................................................. 

Κατάστημα : ………………………………………………………………………………………… Ευρώ   

: …………………………………………………………………………………………………. 

 
Προς 

Την Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  

Λ. Συγγρού 364 

17674 Καλλιθέα 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν ……............ ευρώ …………………… 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών ……………….……………., οδός ……….. , αριθμός 

….. , Τ.Κ. ……….. σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’ αρ. ………….. σύμβαση, που θα 

καλύπτει την  προμήθεια  ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης 

Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού  Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και 

σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης για τις ανάγκες του  κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ, 

συνολικής αξίας …………….. , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας δηλαδή ποσού …………….. 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ……………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε 

περίπτωση Ένωσης) υπέρ των εταιρειών 

(1) οδός ……………..…………… , αριθμός Τ.Κ. …………………….. 

(1) οδός ………………………….. , αριθμός Τ.Κ. …………………….. 

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως 

και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και 

χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε 

να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 

ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………….. 

   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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