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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1.  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για το Έργο 
«Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών», το οποίο υποδιαιρείται 
στα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

Τμήμα Α: Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο 
Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό 
της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό 

Τμήμα Γ:  Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και 
Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων.  

Το αντικείμενο του Έργου και των Τμημάτων του περιγράφονται αναλυτικά στο Α΄ 
Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-
10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης ως 
Δικαιούχου της πράξης «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού 
περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ: 304211. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα του Έργου. Δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος ενός Τμήματος ή Τμημάτων του Έργου. 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του 
ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 
2011ΣΕ34580039. 
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Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ, € 276.750,00  (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ : € 225.000,00 - ΦΠΑ (23 %): € 51.750,00), και συμπεριλαμβάνει το 
κόστος των υπηρεσιών πάσης φύσεως για ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή 
του Έργου.  

Οι Προϋπολογισμοί των Τμημάτων του έργου, που συμπεριλαμβάνουν το κόστος 
των υπηρεσιών πάσης φύσεως για ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
Τμήματος έχουν ως εξής: 

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 89.105,69€  (χωρίς ΦΠΑ) – 109.600€ (με ΦΠΑ)  

Προϋπολογισμός Τμήματος Β:  70.894,31€  (χωρίς ΦΠΑ) – 87.200€ (με ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός Τμήματος Γ:  65.000€  (χωρίς ΦΠΑ) – 79.950€ (με ΦΠΑ) 
  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης 

- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, 
Ηράκλειο Κρήτης 

- Τηλέφωνο: 0030 2810 379315/ 379339   

- Fax: 0030 2810 379340    

- E-mail: smag@staff.teicrete.gr 

- Πληροφορίες: Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ, Σταυρούλα Μαγουλιανού 

Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 "περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών" η οποία κυρώθηκε με το ΠΔ 60/2007, τις διατάξεις του Ν. 
3886/2010 και του ΠΔ 118/2007 (κανονισμός περί προμηθειών του δημοσίου), 
όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύει 
αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις 
του ΠΔ 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, 
δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου αφορά κυρίως σε παροχή υπηρεσιών. 

Ισχύει επίσης ο Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων Δημοσίου τομέα στο 
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007) όπως 
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τροποποιήθηκε με τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4.9.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και η Υπουργική 
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009), την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 
1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την ΥΑ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ Β’ 
292/13.2.2013). 

Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα ακολουθηθεί η ανοικτή 
διαδικασία μεταξύ όσων υποβάλουν προσφορές, όπως προβλέπεται στην παρούσα 
Διακήρυξη, στο άρθρο 1 παρ. 11 περ. (α) και 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
και στις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 118/2007 που αναφέρονται σε ανοικτούς 
διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

Ισχύουν επίσης: 

- ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α/160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις», αρθ. 157 (εγγυήσεις) και αρθ. 134 επ. (Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων) 

- ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α/120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τον 4281/2014 

- ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και 
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

- η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- ο Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (άρθρα 47, 48, 
49), όπως τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 48, παράγραφος 3 με τον Κανονισμό 
(EK) αριθ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Ιουνίου 2010, ως ισχύει 
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- ο Κανονισμός ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

- ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1080 /2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως ισχύει 

- το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/25.1.2013) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» 

- Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄): Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», άρ. 88 «υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής» 

- Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

- Ν. 3979/2011 (138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

- Ν. 3783/2009 (136 Α΄) «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 

- Ν. 3917/2011 (22 Α΄) «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων 
επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 
συναφείς διατάξεις» 

- η υπ’ αρ. Π1/2941/10-09-2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση 
από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 936/2010) 

- οι διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 

- ο Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
(ΦΕΚ Α/173/30-9-2010), όπως ισχύει 

- οι διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 
2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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- οι διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

- οι διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του 
Ν. 1797/88 

- οι διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178 /Α/ 97) «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Έργων, κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 

- η με αριθ. πρωτ: 152.031/ΨΣ9529-Α2/18-4-2011 απόφαση ένταξης της Πράξης 
304211 – «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του 
ΤΕΙ Κρήτης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

- η με αριθ. πρωτ. ................... Σύμφωνη  Γνώμη  της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», 
σχετικά με την παρούσα διακήρυξη 

- η με αριθ. πρωτ. ................... (Θέμα ………) απόφαση του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με την 
οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, στο πλαίσιο της Πράξης 
304211 – «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του 
ΤΕΙ Κρήτης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη 

- η με αριθ. πρωτ. ................... (Θέμα ………) απόφαση του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για τη 
σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του παρόντος 
διαγωνισμού 

- η με αριθ. πρωτ. ................... (Θέμα ………) απόφαση του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για τη 
σύσταση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου του παρόντος 
διαγωνισμού 

 

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ 
/____. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης στις __ /__ /____. 

3. Στον ελληνικό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφημερίδες) στις __ /__ 
/____ όπου και δημοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 
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4. Στο νομαρχιακό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφημερίδες) στις __ /__ 
/____ όπου και δημοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 

5. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations  στις __ /__ /____ και αναρτήθηκε 
στις __ /__ /____ στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@υγεια στη 
διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr. 

6. Αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(www.eprocurement.gov.gr ) 

 

Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ60/07.  

Διαδικτυακός τόπος υποβολής της προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: __ 

/__ /____ . 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: __ /__ /____  και ώρα 

14:00. 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των αρχείων που τη συνοδεύουν. 

 

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, εκτός από την πλατφόρμα της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 
μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 
 http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations?field_procl_type_tid=25  
και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης 
κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία που δίνει πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
μορφή να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (φόρμα δεδομένων) με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για 
την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή 
διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του 
πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Επισημαίνεται, ότι η υποβολή των προσφορών καθώς και οποιαδήποτε υποβολή 
και λήψη διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι 
και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations?field_procl_type_tid=25
http://www.promitheus.gov.gr/
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διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσμιών, δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται  στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προς διευκόλυνση και 
μόνο θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Κρήτης στην διεύθυνση 
 http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations?field_procl_type_tid=25. 

 

Β1.8 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

Η συμμετοχή στη διαδικασία διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
και κάθε τυχόν μέλος αυτού έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

Α) την παρούσα Διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν, και 

Β) τη νομοθεσία της ενότητας Β1.3 αυτής. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να 
μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. 

 

Β1.9 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

http://www.teicrete.gr/el/news/proclamations?field_procl_type_tid=25


Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 12 από 84 

  
 

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 
των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής:  

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, 

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
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 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ε)για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Αποκλεισμός επέρχεται και στην 
περίπτωση που πτωχεύσει ομόρρυθμος εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 
εταιρείας. 

 Εάν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστικής, διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Αποκλεισμός 
επέρχεται και στην περίπτωση που κινήθηκε διαδικασία πτώχευσης για 
ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμής ή ετερόρρυθμης εταιρείας. 

 Εάν καταδικάσθηκαν βάσει δικαστικής απόφασης, που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 
διαπιστώνει αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους. 

 Εάν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, 
που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή. 
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 Εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

 Εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής 
του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

 Εάν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 
τις παραπάνω κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 
περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: 

α) Οι διαγωνιζόμενοι, που αποτελούν εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 (Α’ 30), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005 (Α’ 279). 

β) Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

γ) Τα διαγωνιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα 
υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών συνοδευόμενα  υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω 
λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή 
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε 
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά επί 
ποινή αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά», τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, σε μορφή 
αρχείου pdf.   
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Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 
κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 
υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 
σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το 
απαιτούμενο δικαιολογητικό 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία 
αναγράφεται: 
- ο τίτλος του διαγωνισμού, 
- τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζομένου (δηλ.   
ονοματεπώνυμο/επωνυμία ή σε περίπτωση ένωσης ή  
κοινοπραξίας όλων των συμμετεχόντων στη διαγωνιζόμενη  
ένωση ή κοινοπραξία, με τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας, 
- ο κοινός εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου σχήματος σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας καθώς και ο 
αναπληρωτής του , με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο/ 
διεύθυνση/ στοιχεία επικοινωνίας),  και  
- ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους του 
διαγωνισμού και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και ότι 
σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει το 
έργο της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Τεύχος Προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.  
 
Η αίτηση υπογράφεται από το διαγωνιζόμενο φυσικό 
πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου 
νομικού προσώπου, και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εκάστου μέλους 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο.  

Η συμμετοχή και η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την 
πλήρη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, των 
προσαρτημάτων, παραρτημάτων αυτής και του σχεδίου 

ΝΑΙ   
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σύμβασης. 

Σε περίπτωση Ένωσης επιπλέον: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) κάθε μέλους της ένωσης περί 
ορισμού: 
(i) Κοινού Εκπροσώπου, 
(ii)Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του διαγωνιζομένου, 
καθώς και 
(iii) περί ενώσεως των συμμετεχόντων μελών  με σκοπό 
την εκτέλεση της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά, και αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της 
σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά και της 
αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τους έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης. 
 
2. Δήλωση του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου του 
διαγωνιζόμενου α) περί αποδοχής του διορισμού του και 
β) ότι τα δηλούμενα στοιχεία θα αποτελούν περιεχόμενο 
του συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας σε 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
 
3. Δήλωση του ορισθέντος αναπληρωτή του κοινού 
εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου περί αποδοχής του 
διορισμού του. 
 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιπλέον:  
1. συμφωνητικό περί σύστασης κοινοπραξίας: 
 
2. Διορισμός  
(i) Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου, 
(ii) Αναπληρωτή Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου, καθώς και 
(iii) περί σύστασης κοινοπραξίας των συμμετεχόντων 
μελών  με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά, και αποδοχής της από κοινού 
εκτέλεσης της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά και της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον 
ευθύνης τους έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
3. Δήλωση του ορισθέντος νομίμου εκπροσώπου του 
διαγωνιζόμενου  
α) περί αποδοχής του διορισμού του και  
β) ότι τα δηλούμενα στοιχεία θα αποτελούν περιεχόμενο 
του συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας σε 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
 
4. Δήλωση του ορισθέντος αναπληρωτή του κοινού 
νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου περί αποδοχής 
του διορισμού του. 

2.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό 
του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του 
ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών 
/ νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 
ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 
δηλώνει ότι:  

ΝΑΙ   
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- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 
τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή 
διακοπής του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 
σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 
δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.  Σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος του έργου σε 
υπεργολάβο υποβάλλεται:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, όπου θα 
δηλώνονται τα στοιχεία του υπεργολάβου και το τμήμα 
του συμβατικού αντικειμένου και η αναλογία του στο 
συνολικό έργο που θα ανατεθεί σ’ αυτόν. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου υπογεγραμμένη 
από τον ίδιο, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να 
συνεργαστεί με τον προσφέροντα, αποδέχεται την 
εκτέλεση του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου 
που αναφέρεται ανωτέρω στο εδάφιο α) σύμφωνα με 
τους όρους της Προκήρυξης που γνωρίζει και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι δεν συνεργάζεται με 
άλλους διαγωνιζομένους στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.  
Σε περίπτωση δανεισμού δυνατοτήτων άλλων οικονομικών 
φορέων υποβάλλονται : 

 α) υπεύθυνη δήλωση προκειμένου για δανειστή φυσικό 
πρόσωπο ή απόφαση αρμοδίου οργάνου, προκειμένου για 
δανειστή νομικό πρόσωπο καθώς και  

β) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του τρίτου δανειστή και  
του διαγωνιζομένου 

 από τα οποία (α+β) να αποδεικνύονται επαρκώς η 
δέσμευση ότι θα έχει στη διάθεση του υποψηφίου τους 
αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης και ο 
τρόπος διάθεσης αυτών για την εκτέλεση της σύμβασης 
για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη 
βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 
περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «(Υπο)Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Τεχνικής Προσφοράς». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από το διαγωνιζόμενο (σε 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

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

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση υπογραφής της 

προσφοράς μόνο από τον κοινό εκπρόσωπο, υποβάλλουν και έγγραφο παροχής 

εξουσιοδότησης προς τον κοινό εκπρόσωπο, η οποία δύναται να εμπεριέχεται στο 

συμφωνητικό σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

διαγωνιζόμενου στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
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ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία είναι ενδεικτικά η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

 

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη  σχετική ειδοποίησή του που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλει, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις  του 

παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα).  

Θα πρέπει να υποβάλει στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», 

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 
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1. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει 
ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 
υποβάλλεται ή όχι. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου   ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι ένωση 
προσώπων, η ΑΑ θα ζητήσει να συστήσουν κοινοπραξία 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο:  

- θα καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής   

- θα του χορηγείται από τα μέλη αυτής η πληρεξουσιότητα 
υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού και 
εκπροσώπησης των μελών ενώπιον της ΑΑ για όλα τα 
θέματα που αφορούν τη σύμβαση και ο επιλεγείς 
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί.   

ΝΑΙ   

 

Τα ως άνω δικαιολογητικά  αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται με ένορκη 

βεβαίωση του διαγωνιζομένου (ή του μέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
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σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 

εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν 

προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 

δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση 

αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών 

δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση/ Δήλωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς 

ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.  

Όλα τα προσκομιζόμενα κατά ανωτέρω πιστοποιητικά και έγγραφα  πρέπει να είναι 

σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών 

διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν 

δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών (3) μηνών 

από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει συμπληρώσεις των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

τάσσοντας προς τούτο ορισμένη προθεσμία. 

 Ο διαγωνιζόμενος, που ανακηρύσσεται ως Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει 

κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  5% επί 

της αξίας της σύμβασης, η οποία θα  ισχύει για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης. Η 

εγγυητική δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής  για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εφόσον δεν έχει καταπέσει ολικά ή μερικά, 

επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΑΑ κατά αυτού από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε (ή του ΕΟΧ) και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών. 
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Οι εγγυητικές πρέπει να είναι συντεταγμένες στα ελληνικά και σε περίπτωση που 

είναι σε άλλη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  Σε περίπτωση, ένωσης ή Κοινοπραξίας  οι εγγυητικές εκδίδονται στο 

όνομα όλων των μελών αυτών και καλύπτουν την εις ολόκληρον και αλληλέγγυα 

ευθύνη τους. 

 

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ενός 
ή περισσοτέρων Τμημάτων του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 
ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από 
τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και 
θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Για τη συμμετοχή ενώσεων εταιρειών στο διαγωνισμό, οι παραπάνω δεν 
υποχρεούνται να περιβληθούν ειδικό νομικό τύπο. Σε περίπτωση που το 
προκηρυσσόμενο με τη παρούσα έργο κατακυρωθεί σε Ένωση/ Κοινοπραξία, 
θα πρέπει τα μέλη αυτής, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να 
συστήσουν Κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η 
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εν λόγω Κοινοπραξία είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική 
πράξη και να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ κατατιθέμενη 
στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της, είτε 
δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού 
νόμου, να λάβει τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου. 

 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 
ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός 
του «(Υπο)Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» 

Β2.6.1 Απαιτούμενες ιδιότητες 

i. Χρηματοοικονομική ικανότητα  

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2012, 2013, 2014) τουλάχιστον ίσο με το 
40% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 40% του 
προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά. 
 

ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

  

Τμήμα Α: Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο 
Ιδρυματικού Καταθετηρίου 
 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία 

να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις 

του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : 

 Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα 

της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 

ή παραμετροποίησης on-line διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης 

τεκμηρίων και συστημάτων ιδρυματικών καταθετηρίων,  ανάπτυξης ή 
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παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων 

πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, ανάπτυξης σχημάτων 

μεταδεδομένων και θησαυρών όρων, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης 

και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφοριακών 

συστημάτων και εφαρμογών. 

 Διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο 

εφαρμογής σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή και 

ψηφιακών υπηρεσιών, που να μπορεί να αποδειχθεί. 

 Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, 

Μονάδες, Υπηρεσίες, Προσωπικό) με αρμοδιότητα: 

α) τη διαχείριση έργων, 

β) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών εφαρμογών 

διαχείρισης τεκμηρίων και συστημάτων ιδρυματικών καταθετηρίων 

γ) την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση διοικητικών εγγράφων 

μέσω και της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 

και επεξεργασίας φυσικού λόγου, 

δ) την ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών τεκμηρίων. 

 Διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 

τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής για 

ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ή 

παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης 

τεκμηρίων και συστημάτων ιδρυματικών καταθετηρίων,  ανάπτυξη 

σχημάτων μεταδεδομένων και θησαυρών όρων, και ψηφιοποίηση και 

επιστημονική τεκμηρίωση διοικητικών εγγράφων. Ειδικότερα, ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει 

την υλοποίηση, τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο, 

έργου, τα τελευταία πέντε (5) έτη, με επιτυχία. 

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από 

πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους 

εφαρμοσθεισών τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και 

αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής 

πολυπλοκότητας. Ως αντίστοιχα έργα νοούνται, επίσης, έργα που 

περιλαμβάνουν τις ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες με το παρόν έργο σε 

ποσότητες διακίνησης πληροφοριών και πολυπλοκότητας διαδικτυακών 

εφαρμογών αντίστοιχες με τις εδώ ζητούμενες και συγκεκριμένα: 

α) τη διαχείριση έργων, 
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β) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών 

εφαρμογών διαχείρισης τεκμηρίων και συστημάτων ιδρυματικών 

καταθετηρίων, 

γ) την ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων και θησαυρών όρων, και 

δ) την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση διοικητικών 

εγγράφων. 

 Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 

φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα 

απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να 

καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 ≥ 30%). 

- να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος 

ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) 

τελευταία έτη, σε διαχείριση έργων, αντίστοιχου με το υπό 

προκήρυξη Έργο 

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, 

επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία - που 

αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη - η οποία, είναι σχετική 

με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού 

αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Συγκεκριμένα 

τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη 

γνώση, ικανότητες και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων / 

υπηρεσιών στα ακόλουθα: 

o την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών 

εφαρμογών διαχείρισης τεκμηρίων και συστημάτων ιδρυματικών 

καταθετηρίων, 

o την ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων και θησαυρών όρων, και 

o την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση διοικητικών 
εγγράφων. 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της 
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία 

να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις 

του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : 

 Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα 

της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
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ή παραμετροποίησης συστημάτων (με διεπαφές χρήσης ιστού) α) για 

διαχείριση περιεχομένου και προσωποποιημένη πρόσβαση σε αυτό και β)  

για δημιουργία και διαχείριση (κλειστών ή ανοιχτών) συλλογών 

πληροφοριακού υλικού με απευθείας αναζήτηση και επιλογή του από 

τους διαθέτες του,  ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, 

υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης 

λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω 

υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφοριακών συστημάτων 

και εφαρμογών. 

 Διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο 

εφαρμογής σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή και 

ψηφιακών υπηρεσιών, που να μπορεί να αποδειχθεί. 

 Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, 

Μονάδες, Υπηρεσίες, Προσωπικό) με αρμοδιότητα: 

α) τη διαχείριση έργων, 

β) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση συστημάτων για διαχείριση 

περιεχομένου και προσωποποιημένη πρόσβαση σε αυτό, καθώς και τη 

μετάπτωση περιεχομένου από δικτυακούς τόπους στα συστήματα αυτά, και 

γ) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση συστημάτων για δημιουργία και 

διαχείριση (κλειστών ή ανοιχτών) συλλογών πληροφοριακού υλικού με 

απευθείας αναζήτηση και επιλογή του από τους διαθέτες του. 

 Διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 

τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής για 

ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ή 

παραμετροποίηση συστημάτων (με διεπαφές χρήσης ιστού) α) για 

διαχείριση περιεχομένου και προσωποποιημένη πρόσβαση σε αυτό και β)  

για δημιουργία και διαχείριση (κλειστών ή ανοιχτών) συλλογών 

πληροφοριακού υλικού με απευθείας αναζήτηση και επιλογή του από 

τους διαθέτες του. Ειδικότερα, ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, τουλάχιστον 

ενός (1) αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο, έργου, τα τελευταία πέντε (5) 

έτη, με επιτυχία. 

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από 

πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους 

εφαρμοσθεισών τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και 

αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής 

πολυπλοκότητας. Ως αντίστοιχα έργα νοούνται, επίσης, έργα που 

περιλαμβάνουν τις ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες με το παρόν έργο σε 
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ποσότητες διακίνησης πληροφοριών και πολυπλοκότητας διαδικτυακών 

εφαρμογών αντίστοιχες με τις εδώ ζητούμενες και συγκεκριμένα: 

α) τη διαχείριση έργων, 

β) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης 

περιεχομένου προσωποποιημένης πρόσβασης, και 

γ) την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για δημιουργία συλλογών 

(ελεύθερης ή ελεγχόμενης πρόσβασης) πληροφοριακού υλικού με 

απευθείας αναζήτηση και επιλογή του από τους διαθέτες του. 

 Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 

φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα 

απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να 

καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 ≥ 30%). 

- να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος 

ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) 

τελευταία έτη, σε διαχείριση έργων, αντίστοιχου με το υπό 

προκήρυξη Έργο 

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, 

επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία - που 

αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη - η οποία, είναι σχετική 

με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού 

αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Συγκεκριμένα 

τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη 

γνώση, ικανότητες και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων / 

υπηρεσιών στα ακόλουθα: 

o την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης 

περιεχομένου προσωποποιημένης πρόσβασης, 

o τη μετάφραση των διεπαφών χρήσης του παραπάνω συστήματος 

σε αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, και 

o την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για δημιουργία 
συλλογών (ελεύθερης ή ελεγχόμενης πρόσβασης) 
πληροφοριακού υλικού με απευθείας αναζήτηση και επιλογή του 
από τους διαθέτες του. 

Τμήμα Γ: Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση 
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προσωπικό το οποίο να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
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κατά την τελευταία πενταετία (2010, 2011, 2012, 2013 και 2014) τρία (3) ή 

περισσότερα μοντέλα μεταδεδομένων,  ένα (1) τουλάχιστον από τα οποία να έχει 

χρησιμοποιηθεί σε μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει: 

 να βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ή συστάσεις, 

 να μπορεί να εφαρμοστούν σε συστήματα υλοποίησης ιδρυματικών 

καταθετηρίων και διαχείρισης περιεχομένου, 

 ένα τουλάχιστον από αυτά να έχει χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί σε 

περιβάλλοντα πραγματικής λειτουργίας τα οποία θα πρέπει να 

αναφερθούν ρητά (ει δυνατόν και με σχετικές αναφορές αξιολόγησης από 

τη χρήση τους). 

Επιπλέον μέλη από το προσωπικό του θα πρέπει να έχουν εκπονήσει μελέτες 

για χρήση μοντέλων μεταδεδομένων σε συστήματα μαθησιακών αντικειμένων, 

σε μία (1) τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να γίνει σαφής αναφορά. 

 

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω ελέγχονται για τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά. 

 

Β2.6.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη 
των ιδιοτήτων 

i. Χρηματοοικονομική ικανότητα  

α) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την χρηματοπιστωτική και 

οικονομική ικανότητά τους, προσκομίζοντας ισολογισμούς ή αποσπάσματα 

ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920,ως ισχύει για τις 

ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2012-2013-2014), καθώς και καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και 

δημοσίευσή τους. 

β) Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος 

σε ένωση ή κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών 

ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος. 

 γ) Σε περίπτωση διαγωνιζόμενου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της  

χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου 

σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, που υποβάλλουν κοινή 
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προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης 

ή κοινοπραξίας. 

δ) Ο διαγωνιζόμενος δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις  

χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα: 

 απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα, που διαθέτει στον 

διαγωνιζόμενο την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του, περί 

της δέσμευσης   τούτου  να  διαθέσει  πράγματι  στον  διαγωνιζόμενο τους 

οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και περί της δέσμευσής του να θέσει 

αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του 

προσφέροντα καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο, 

 ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον διαγωνιζόμενο, με το οποίο να 

αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον διαγωνιζόμενο 

των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων καθ’ όλη την καλυπτόμενη από 

την σύμβαση χρονική περίοδο, 

 νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (Ισχύον καταστατικό για τις Α.Ε και ΕΠΕ 

ΦΕΚ ισχύον εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα), και 

 όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. 1 ) καλύπτει ο φορέας. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση ή κοινοπραξία, μπορεί 

να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή σε 

άλλους φορείς. 

 

ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Α. Πίνακας έργων και πιστοποιητικά εμπειρίας 

Η ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, σε ό,τι αφορά την εμπειρία των 

Διαγωνιζομένων, αποδεικνύεται με την προσκόμιση Πίνακα των έργων που έχει 

εκτελέσει κάθε διαγωνιζόμενος κατά τα τελευταία πέντε έτη, με τις ιδιότητες που 

αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση, και επιπλέον με την προσκόμιση των 

αναφερομένων στοιχείων τεκμηρίωσης, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο 

αντίγραφο. Ο Πίνακας των έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ  (από 

– έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισ

μός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 
(τύπος & 
ημ/νία) 

         

         

         

 

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της ολοκλήρωσης ή του 
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική 
διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ. 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει 
συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση ή βεβαίωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 
εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία 
με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς 
από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. 

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

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

Β. Στοιχεία υπεργολάβων και δηλώσεις συνεργασίας 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 
σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 
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Συνεργασίας 

   

   

   

Γ. Πίνακες μελών Ομάδας Έργου 

Γ.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρία (σε περίπτωση 
Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 
Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής1 
(%) 

      

      

      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ.1)    

Γ.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου – 
Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής*(
%) 

      

      

      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ.2)    

Γ.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – 
Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

     

     

     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ.3)   

Δ. Βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας έργου του διαγωνιζόμενου και 

υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας 

Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας Έργου 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση Αναλυτικών Βιογραφικών Σημειωμάτων των 

                                                      
*
 ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 

συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων Γ.1, Γ.2, Γ.3) 
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αντιστοίχων μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος Γ της 

Διακήρυξης), συνοδευόμενα από βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλο στοιχείο 

τεκμηρίωσης εμπειρίας από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β2.6.2 Α ανωτέρω 

(πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής του έργου που έχει συνταχθεί και 

αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, δήλωση ή βεβαίωση του 

ιδιώτη πελάτη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά περίπτωση), από τα οποία να αποδεικνύεται 

ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η απαιτούμενη 

εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους σχετικά με τις 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί. 

Στην περίπτωση υπαλλήλων των υπεργολάβων, θα πρέπει στη δήλωση συνεργασίας 

να δηλώνεται ρητά η δέσμευση του υπεργολάβου να διαθέσει τον υπάλληλό του 

στο έργο. 

Η συνεργασία εξωτερικών συνεργατών αποδεικνύεται με δηλώσεις συνεργασίας 

των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Ε. Πρόσθετα στοιχεία που αφορούν ειδικά στα τμήματα Α και Β του έργου 

Ειδικά για τα τμήματα Α «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με 

Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» και Β «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης 

Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης 

Μαθημάτων με αυτό», επιπλέον των ανωτέρω Α έως Δ στοιχείων,  απαιτείται η 

προσκόμιση των παρακάτω που πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

παραγράφου Β2.6.1: 

1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 
Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 
εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του 
έργου 

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες 
καλύπτουν την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

2. Περιγραφή των μέτρων, και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και 
διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά στη 
διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ή 
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παραμετροποίηση λογισμικού, υλοποίηση και ολοκλήρωση λύσεων 
πληροφορικής, εγκατάσταση λογισμικού και υλικού, παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, εξάπλωση και επί τω έργω υποστήριξη και παραγωγική 
λειτουργία (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της 
λειτουργίας ) πληροφοριακών συστημάτων. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα 
υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη του 
σχετικού αιτήματος. Οι διευκρινίσεις αφορούν στο περιεχόμενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν.  Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση 
νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με τα ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- τη συνδρομή  κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν 
σχετικά, αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

2.  Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» δεν 
επιτρέπονται. 

3.  Η αρμόδια Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των 
υποψηφίων που δηλώνονται στην πιστοποίηση της  Τεχνικής Ικανότητας, προκειμένου 
να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
έναντι αυτών. 

4.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την 
ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 
δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

5.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά 
σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων 

6.  Η δυνατότητα αθροιστικής κάλυψης των ελαχίστων απαιτήσεων συμμετοχής αφορά 
επίσης και τα στελέχη της προτεινόμενης από τους διαγωνιζόμενους ομάδας έργου: οι 
απαιτούμενες ιδιότητες κάθε ενός από τα στελέχη που περιγράφονται στα 
προηγούμενα, σε ό,τι αφορά την εμπειρία, μπορεί να ικανοποιούνται αθροιστικά από 
περισσότερα του ενός στελέχη. 

7.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

8.  Επιτρέπεται η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής από τρίτους, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της 
σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα 
θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 
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9.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του 
Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει προσφορά 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι 
εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 
συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 
εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος 
από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες 
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του τεύχους Γ. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το 
Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ 
της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1.6, ή να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση 
Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 
επιστρέφεται στους Αναδόχους των Τμημάτων του Διαγωνισμού με την 
κατάθεση από αυτούς της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς 
υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της 
απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί 
ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει 
και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 
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Β3.  Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των αρχείων που τη συνοδεύουν. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  

Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της σύμβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν κατά 

τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού  θα είναι σε πρωτότυπο ή σε νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο ή σε απλό φωτοαντίγραφο (ν. 4250/2014) και  επί ποινή 

αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα με επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας προέλευσης αυτού, 

είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 

τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και  του 36 του ν. 

4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται, αντίστοιχα, η κατάθεση οιοδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού, που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ.  και του 36 του ν. 4196 «Κώδικας Δικηγόρων». 

Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.  

Η Σύμβαση θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που 

περιλαμβάνονται στον παρόντα Διαγωνισμό και την Προσφορά του Αναδόχου και 

θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Γλώσσα επικοινωνίας στο πλαίσιο της 

Σύμβασης μεταξύ της AA και του Αναδόχου είναι η Ελληνική. 

 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, τα περιεχόμενα του οποίου 

ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά και  

β) Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο Ανάδοχο σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 51 από 84 

  
 

προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 

στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του.  

Β3.2.1 Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η αίτηση συμμετοχής, η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και 

η τεχνική προσφορά. Ακολουθεί αναφορά στα περιεχόμενα του προαναφερόμενου 

(υπο)φακέλου. 

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 

αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: 

 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

  Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

  Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

διαγωνιζόμενου  στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον 

διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η 

παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
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συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

β) Τεχνική Προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο διαγωνιζόμενος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

διαγωνιζόμενος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά αναφορικά με τα διάφορα Τμήματα του Έργου: 

 

Τμήμα Α: Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο 
Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

 

1 Γενικές Αρχές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Α2.1.1 και C.3Α.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 
Α3.2.1, Α3.2.2.1 και 
C.3Α.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Α3.3.1 και C.3Α.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Α3.11 και C3.11 
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1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 και C3.12 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 
Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και Παρουσίαση 
Περιεχομένου 

Α3.4.1.1 και C3Α.4.1 

2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου Α3.4.1.2 και C3Α.4.2 
2.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου Α3.4.1.3 και C3Α.4.3 
2.4 Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου Α3.4.1.4 και C3Α.4.4 

2.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών Α3.4.1.5 και C3Α.4.5 
2.6 Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου Α3.4.1.6 και C3Α.4.6 
2.7 Διαχείριση Καταθετηρίου Α3.4.1.7 και C3Α.4.7 
2.8 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Α3.4.1.8 και C3Α.4.8 
2.9 Παροχή Βοήθειας Online Α3.4.1.9 και C3Α.4.9 
2.10 Διαχείριση Μεταδεδομένων Α3.4.1.10 και C3Α.4.10 
2.11 Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ Α3.4.1.11 και C3Α.4.11 
2.12 Υλοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών Όρων για 

τα Τεκμήρια της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 
Α3.4.1.12 και C3Α.4.12 

2.13 Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών 
Εγγράφων 

Α3.4.1.13 και C3Α.4.13 

2.14 Υπηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση της 
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 

Α3.4.1.14 και C3Α.4.14 

3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.2 
3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3  
3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α4.6  

4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου 
του Έργου 

Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας 
των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 

Α5.3 

4.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής 
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Α5.5 

5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

 

 Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί 
λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 
λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 

C.4 
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Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της 
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό 

 

1 Γενικές Αρχές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Α2.1.2 και C.3Β.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 
Α3.2.1, Α3.2.2.2 και 
C.3Β.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Α3.3.2 και C.3Β.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Α3.11 και C3.11 

1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 και C3.12 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 
Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις και 
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

Α3.4.2.1 και C3Β.4.1 

2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου Α3.4.2.2 και C3Β.4.2 
2.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου Α3.4.2.3 και C3Β.4.3 
2.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών Α3.4.2.4 και C3Β.4.4 

2.5 Αναζήτηση Πληροφοριακού Υλικού σε Πηγές και το Δικτυακό 
Τόπο – Πύλη Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Α3.4.2.5 και C3Β.4.5 

2.6 Ηλεκτρονικές Πηγές Α3.4.2.6 και C3Β.4.6 
2.7 Ανακοινώσεις – Νέα – Κοινωνική Δικτύωση Α3.4.2.7 και C3Β.4.7 
2.8 Συχνές Ερωτήσεις Α3.4.2.8 και C3Β.4.8 
2.9 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και ελεγχόμενης 

πρόσβασης) 
Α3.4.2.9 και C3Β.4.9 

2.10 Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση Βιντεοσκοπημένων 
Μαθημάτων 

Α3.4.2.10 και C3Β.4.10 

2.11 Εφαρμογή Online Αιτήσεων Α3.4.2.11 και C3Β.4.11 
2.12 Διασύνδεση Πληροφοριακού Υλικού με Μαθήματα και 

Αποτίμησή του 
Α3.4.2.12 και C3Β.4.12 

2.13 Διαμοιρασμός Περιεχομένου – Δημοσκοπήσεις/ Ψηφοφορίες Α3.4.2.13 και C3Β.4.13 
2.14 Στατιστικά Α3.4.2.14 και C3Β.4.14 
2.15 Online Βοήθεια Α3.4.2.15 και C3Β.4.15 
2.16 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Α3.4.2.16 και C3Β.4.16 
2.17 Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση Α3.4.2.17 και C3Β.4.17 
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3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.2 
3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3  
3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α4.6  

4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου 
του Έργου 

Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας 
των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 

Α5.3 

4.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής 
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Α5.5 

5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

 

 Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί 
λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 
λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

C.4 

 

Τμήμα Γ: Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση 
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

 

1 Γενικές Αρχές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Α2.1.3 και C.3Γ.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 
Α3.2.1, Α3.2.2.3 και 
C.3Γ.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Α3.3.3 και C.3Γ.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Α3.11 και C3.11 

1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 και C3.12 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 56 από 84 

  
 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Α3.4.3.1 και C3Γ.4.1 

2.2 
Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων με 
Χρήση του Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

Α3.4.3.2 και C3Γ.4.2 

2.3 
Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου σε 
Μαθησιακά Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 

Α3.4.3.3 και C3Γ.4.3 

3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.2 
3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3  
3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α4.6  

4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου 
του Έργου 

Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας 
των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 

Α5.3 

4.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής 
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Α5.5 

5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

 

 Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί 
λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 
λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

C.4 

 

Επισημαίνεται ότι τα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου Β.4.1.4 «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής 
αξιολόγησης». 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
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ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 

παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Το προαναφερθέν τεκμηριωτικό υλικό, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο 

από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 

στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

Οι πίνακες συμμόρφωσης (βλ. παράγραφο C3 της Διακήρυξης), πρέπει να 
συμπληρωθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη 
συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση 
ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 
την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή 
αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 
και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 
αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική 
αναφορά κτλ θα υπογραμμιστεί ηλεκτρονικά το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή 
υπερκάλυψη και θα σημειωθεί ηλεκτρονικά η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 
Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα 
από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
απάντηση στο σχετικό όρο. 

 

Β3.2.2 Περιεχόμενα (υπο)Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα για Τμήματα του Έργου για τα οποία 

υποβάλλει και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 59 από 84 

  
 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία 
με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. 

 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ένα ή περισσότερα Τμήματα του 
Έργου , πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 
Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β2.4 Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 
διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά 
και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 
εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των 
συμβατικών παραδοτέων καθώς και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
προβλεπόμενου λογισμικού και εξοπλισμού, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 
με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του 
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για 
κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 
περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. 
C.4). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 
τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

Β4.  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού και 
αποσφράγισης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η 
διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Β4.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 

πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
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Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει 

επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να 

ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για 

οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 

απόρριψη.  

 

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από 

την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
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 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις/πρακτικά 

επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται, ηλεκτρονικά ή/ και με 

κάθε πρόσφορο μέσο για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από 

την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 

συμμετέχοντες χρήστες – διαγωνιζόμενους για παροχή διευκρινίσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη Προσφορά για κάθε Τμήμα του Έργου. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς για κάθε Τμήμα του Έργου η 
αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. Η αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 
βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου. Οι διαγωνιζόμενοι ενδέχεται να 
κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των 
μελών της 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 
Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λνi = (80) * ( Βνi / Βνmax ) + (20) * (Kνmin/Kνi) 

όπου: 

Βνmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά για το 
Τμήμα ν του Έργου (όπου ν κάποιο από τα Α ή Β ή Γ)  

Βνi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i για το Τμήμα ν του 
Έργου (όπου ν κάποιο από τα Α ή Β ή Γ) 

Kνmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή για 
το Τμήμα ν του Έργου (όπου ν κάποιο από τα Α ή Β ή Γ) 
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Κνi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i για το Τμήμα ν του 
Έργου (όπου ν κάποιο από τα Α ή Β ή Γ) 

Λνi η βαθμολογία της Προσφοράς i για το Τμήμα ν του Έργου (όπου ν κάποιο 
από τα Α ή Β ή Γ) η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη για το Τμήμα ν του Έργου (όπου ν κάποιο από τα Α ή Β ή Γ) είναι η 
Προσφορά με το μεγαλύτερο Λνi. 

 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και 
τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4  

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / 
προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι 
όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από 
τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια  όπως διαμορφώθηκαν 
από την ΑΑ για κάθε Τμήμα του Έργου χωριστά: 
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Τμήμα Α: Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο 
Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

 

1 Γενικές Αρχές 15 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου 1 Α2.1.1 και C.3Α.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 2 
Α3.2.1, Α3.2.2.1 και 
C.3Α.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης 1 Α3.3.1 και C.3Α.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες 1 Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 0,5 Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας 2 Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση 1 Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα 1 Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας 1 Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας 1 Α3.11 και C3.11 

1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 1 Α3.12 και C3.12 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις 1 Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων 1 Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης 0,5 Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

65 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 
Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και 
Παρουσίαση Περιεχομένου 

4 
Α3.4.1.1 και C3Α.4.1 

2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου 4 Α3.4.1.2 και C3Α.4.2 
2.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου 4 Α3.4.1.3 και C3Α.4.3 
2.4 Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου 2 Α3.4.1.4 και C3Α.4.4 

2.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών 1 Α3.4.1.5 και C3Α.4.5 
2.6 Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου 5 Α3.4.1.6 και C3Α.4.6 
2.7 Διαχείριση Καταθετηρίου 5 Α3.4.1.7 και C3Α.4.7 
2.8 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης 2 Α3.4.1.8 και C3Α.4.8 
2.9 Παροχή Βοήθειας Online 2 Α3.4.1.9 και C3Α.4.9 
2.10 

Διαχείριση Μεταδεδομένων 6 
Α3.4.1.10 και 
C3Α.4.10 

2.11 
Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ 10 

Α3.4.1.11 και 
C3Α.4.11 

2.12 Υλοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και 
Θησαυρών Όρων για τα Τεκμήρια της Συλλογής 
Διοικητικών Εγγράφων 

8 
Α3.4.1.12 και 
C3Α.4.12 

2.13 Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής 
Διοικητικών Εγγράφων 

6 
Α3.4.1.13 και 
C3Α.4.13 

2.14 Υπηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και 
Διάθεση της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 

6 
Α3.4.1.14 και 
C3Α.4.14 

3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 3 Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 0,5 Α4.2 
3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 2 Α4.3  
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Παραγωγικής Λειτουργίας 

3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 2 Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης 1,5 Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών 1 Α4.6  

4 
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου 

10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 3 Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του 
αντικειμένου του Έργου 

3 
Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση 
της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
έργου 

2 
Α5.3 

4.4 
Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων 
Υλοποίησης 

1 
Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία 
παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και 
Έργου 

1 
Α5.5 

 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της 
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 
 

1 Γενικές Αρχές 15 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου 1 Α2.1.2 και C.3Β.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 2 
Α3.2.1, Α3.2.2.2 και 
C.3Β.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης 1 Α3.3.2 και C.3Β.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες 1 Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 0,5 Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας 2 Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση 1 Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα 1 Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας 1 Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας 1 Α3.11 και C3.11 

1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 1 Α3.12 και C3.12 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις 1 Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων 1 Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης 0,5 Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

65 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 
Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις 
και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

5 
Α3.4.2.1 και C3Β.4.1 

2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου 4 Α3.4.2.2 και C3Β.4.2 
2.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου 5 Α3.4.2.3 και C3Β.4.3 
2.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών 4 Α3.4.2.4 και C3Β.4.4 
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2.5 Αναζήτηση Πληροφοριακού Υλικού σε Πηγές και το 
Δικτυακό Τόπο – Πύλη Πρόσβασης στις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

5 
Α3.4.2.5 και C3Β.4.5 

2.6 Ηλεκτρονικές Πηγές 4 Α3.4.2.6 και C3Β.4.6 
2.7 Ανακοινώσεις – Νέα – Κοινωνική Δικτύωση 3 Α3.4.2.7 και C3Β.4.7 
2.8 Συχνές Ερωτήσεις 2 Α3.4.2.8 και C3Β.4.8 
2.9 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και 

ελεγχόμενης πρόσβασης) 
2 

Α3.4.2.9 και C3Β.4.9 

2.10 Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση 
Βιντεοσκοπημένων Μαθημάτων 

4 
Α3.4.2.10 και 
C3Β.4.10 

2.11 
Εφαρμογή Online Αιτήσεων 3 

Α3.4.2.11 και 
C3Β.4.11 

2.12 Διασύνδεση Πληροφοριακού Υλικού με Μαθήματα 
και Αποτίμησή του 

5 
Α3.4.2.12 και 
C3Β.4.12 

2.13 Διαμοιρασμός Περιεχομένου – Δημοσκοπήσεις/ 
Ψηφοφορίες 

2 
Α3.4.2.13 και 
C3Β.4.13 

2.14 
Στατιστικά 2 

Α3.4.2.14 και 
C3Β.4.14 

2.15 
Online Βοήθεια 2 

Α3.4.2.15 και 
C3Β.4.15 

2.16 
Υπηρεσίες Εξατομίκευσης 3 

Α3.4.2.16 και 
C3Β.4.16 

2.17 
Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση 10 

Α3.4.2.17 και 
C3Β.4.17 

3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 3 Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 0,5 Α4.2 

3.3 
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας 

2 
Α4.3  

3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 2 Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης 1,5 Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών 1 Α4.6  

4 
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου 

10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 3 Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του 
αντικειμένου του Έργου 

3 
Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση 
της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
έργου 

2 
Α5.3 

4.4 
Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων 
Υλοποίησης 

1 
Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία 
παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και 
Έργου 

1 
Α5.5 

 

Τμήμα Γ: Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση 
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 
 

1 Γενικές Αρχές 15 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου 1 Α2.1.3 και C.3Γ.1 

1.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 2 
Α3.2.1, Α3.2.2.3 και 
C.3Γ.2 

1.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης 1 Α3.3.3 και C.3Γ.3 

1.4 Οριζόντιες Λειτουργίες 1 Α3.5 και C3.5 

1.5 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 0,5 Α3.6 και C3.6 

1.6 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας 2 Α3.7 και C3.7 

1.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση 1 Α3.8 και C3.8 

1.8 Ανοιχτά Δεδομένα 1 Α3.9 και C3.9 

1.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας 1 Α3.10 και C3.10 

1.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας 1 Α3.11 και C3.11 

1.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 1 Α3.12 και C3.12 

1.12 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις 1 Α3.13.1 

1.13 Πίνακας Παραδοτέων 1 Α3.14.1 

1.14 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης 0,5 Α3.15.1 

2 
Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
συστήματος 

65 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

2.1 
Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών 
Μεταδεδομένων 

25 
Α3.4.3.1 και C3Γ.4.1 

2.2 
Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών 
Παραδειγμάτων με Χρήση του Μοντέλου 
Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

20 
Α3.4.3.2 και C3Γ.4.2 

2.3 
Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του 
Μοντέλου σε Μαθησιακά Αντικείμενα και 
Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 

20 
Α3.4.3.3 και C3Γ.4.3 

3 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 3 Α4.1 

3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 0,5 Α4.2 

3.3 
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας 

2 
Α4.3  

3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 2 Α4.4  
3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης 1,5 Α4.5  
3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών 1 Α4.6  

4 
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου 

10 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 3 Α5.1 

4.2 
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του 
αντικειμένου του Έργου 

3 
Α5.2 

4.3 
Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση 
της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
έργου 

2 
Α5.3 

4.4 
Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων 
Υλοποίησης 

1 
Α5.4 

4.5 
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία 
παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και 

1 
Α5.5 
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Έργου 

 

 

Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς για κάθε 
Τμήμα του Έργου 

Συγκριτικό κόστος Προσφοράς για τα Τμήματα Α, Β, Γ 

Το συγκριτικό κόστος Κν κάθε Προσφοράς για το Τμήμα ν του Έργου (όπου ν κάποιο 
από τα Α ή Β ή Γ) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το αντίστοιχο Τμήμα του 
Έργου, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου. 

Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, οι Ανάδοχοι 
στους οποίους πρόκειται να κατακυρωθούν τα Τμήματα του Έργου καλούνται, με 
ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο, να 
υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (Ν. 
3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, το Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Β2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 
αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα 
από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης εισηγείται στην ΑΑ την ανάθεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος 
των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη 
διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διενεργηθέντα διαγωνισμό, αποκλείεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 
πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης 
της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 

Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία 
ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 
Β2.2. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης της παρ. Β2.3. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερης 

χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό 
ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος Τμήματος του Έργου και δεν καλύπτει το 
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων του αντίστοιχου Τμήματος. 

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Αφορά στην περίπτωση που η τιμή 
μιας οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη από το 75% της διαμέσου 
(median) των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές. Πριν την 
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απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά 
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές 
λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης 
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου 
κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 
μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και 
των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς 
με τιμές. 

16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα για κάθε Τμήμα του Έργου στο οποίο 
αφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Τμήματος του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα 
από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για 
την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 
Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Β4.3 Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονομικούς φορείς, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07  και  Ν. 3886 
(Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία 
που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα : 

- Οι ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, που αφορούν στη 
νομιμότητα των όρων της διακήρυξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. 
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- Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων επί των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης 
των προσφορών υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της  ηλεκτρονικής ή/ και με κάθε πρόσφορο μέσο 
κοινοποίησης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

- Οι ενστάσεις κατά της απόφασης ανάθεσης υποβάλλονται σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ηλεκτρονικής 
κοινοποίηση ή/ και με κάθε πρόσφορο μέσο κοινοποίησης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού.  

Οι ενστάσεις πρέπει να περιέχουν επαρκή αιτιολόγηση και το αιτητικό τους να είναι 
ορισμένο και να αφορούν σε θέματα που κρίθηκαν σε συγκεκριμένη μόνο φάση του 
διαγωνισμού και όχι σε θέματα που κρίθηκαν σε προηγούμενες φάσεις αυτού, 
διαφορετικά θα απορρίπτονται.  

Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω ενστάσεων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά ή/και με 
κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους.  

Κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής επί των ασκηθεισών ενστάσεων 
επιτρέπεται η υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Β4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 
κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού 
παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία 
την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους 
(λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού για τα Τμήματα του Έργου στους 
Αναδόχους γνωστοποιείται σε αυτούς και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αναδόχους θα γίνει ηλεκτρονικά ή/και με 
άλλο βολικό τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 
Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
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(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και των Αναδόχων θα υπογραφούν Συμβάσεις. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, 
που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 
η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να 
έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού 
ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον 
επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις 
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. 
C.1.2). 
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7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 
Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 
Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους 
επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής 
επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Λειτουργίας. 

9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση 
εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, 
έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα 
προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού 
Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι τυχόν τροποποίηση της 
Σύμβασης πρέπει να δικαιολογείται αντικειμενικά και να κρίνεται ότι δεν 
επηρεάζει εκ των υστέρων τον ανταγωνισμό, ότι δηλαδή εάν η τροποποίηση 
ήταν εξ αρχής γνωστή δεν θα είχε αλλοιώσει ή επηρεάσει τη συμπεριφορά 
δυνητικώς υποψηφίων. Επίσης, τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να τυγχάνουν της 
έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής. Η επισήμανση αυτή αφορά και το σημείο 9 
ανωτέρω. 

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Ο τρόπος πληρωμής διαφοροποιείται ανάλογα με το αν θα ζητηθεί ή όχι από τον 
Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής, και ανάλογα με το ακριβές ύψος αυτής, 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού 
τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από την ημερομηνία λήψεως μέχρι 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Τμήματος / των Τμημάτων του Έργου 
στο οποίο / στα οποία αφορά, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 84 του ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες Διατάξεις" όπως εκάστοτε ισχύει. Ο τόκος θα 
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παρακρατείται κατά την εξόφληση. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Τμήματος /των Τμημάτων του 
Έργου. 

β) Τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τα ποσοστά επί του αντίστοιχου 
συμβατικού τιμήματος που αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου Α3.15 
της παρούσας Διακήρυξης, μετά την παραλαβή των αναγραφόμενων στον ίδιο 
Πίνακα παραδοτέων της κάθε σύμβασης, αφού παρακρατηθεί ο με τον 
παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, 
για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι 
την ημερομηνία της πληρωμής. Εφόσον έχει ληφθεί προκαταβολή, αυτή θα 
αποσβεσθεί με τις τελευταίες πληρωμές. 

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

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Σε κάθε πληρωμή  προηγείται η έγκριση από την ΕΥΔ του αιτήματος 
χρηματοδότησης. 

Β5.3 Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Για την καλή λειτουργία κάθε Τμήματος του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή 
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
(βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το 
παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την 
Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου των 
παραδοτέων της σύμβασής του. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα 
περιγράφονται στην ενότητα Α4.4 της παρούσας Διακήρυξης. 
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Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Β5.4 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

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

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα 
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 
 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 
περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 
παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί από το Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), 
λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη 
λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

2. Σε περίπτωση που οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες υπερβούν το 3% του 
τιμήματος του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχής. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

5. Σε περίπτωση έκπτωσης, εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) άρθρο 
34, παράγραφος 5, εδάφια α, β, γ και ε. 

6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 
μεταθέσεις. 

7. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης 
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φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

8. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από 
την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

9. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 
μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

10. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές 
ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει τους όρους εκτέλεσης της 
υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης (περίοδος καλής λειτουργίας) και 
ενδεικτικώς τις προθεσμίες αποκατάστασης, ανταπόκρισης κλπ. υποχρεούται να 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 0,02% της 
συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ημέρα καθυστέρησης για τις 
10 πρώτες ημέρες. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 0,05% για τις επόμενες 10 
μέρες καθυστέρησης και μέχρι 20 συνολικά ημέρες. Μετά την παρέλευση 20 
ημερών καθυστέρησης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και επιπλέον της επιβολής της προαναφερόμενης ποινικής 
ρήτρας, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

12. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη 
της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

13. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 
την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του έργου. 

14. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης παραδοτέου ή μέρους αυτού, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που 
να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται με την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις αντικειμενικές απαιτήσεις της 
Πράξης. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του ταχθέντος 
χρόνου ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

15. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Β5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν 
αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση 
ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη 
Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη 
διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

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

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

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε 
να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση 
ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Επισημαίνεται ότι εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης συντελείται μόνο για 
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα 
του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής και ότι η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επισημαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων 
που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της 
σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται 
νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο 
τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που 
υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και 
από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
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11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό 
απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και 
επεξεργάζονται. 

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

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας 
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 
υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και 
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 
οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του 
συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή 
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του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει 
την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 
λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 
(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης 
έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 
λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με 
τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

Β5.6 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 
να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο 
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε 
έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο Β.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής της Διακήρυξης (αν δηλαδή ο 
υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων 
πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Β5.7 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
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Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό 
περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας – 
υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσας Αρχής ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, 
ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο 
Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των 
συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της 
Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα 
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα 
Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση 
και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο 
πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή 
του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και 
μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα 
Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να 
διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων 
προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης 
του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν 
και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της 
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 
περαιτέρω ζημίας.  
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6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε 
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 
καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή 
προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, 
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για 
χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους 
δικαστές της διαιτησίας. 

Β5.8 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία, δεδομένα και κάθε άλλο έγγραφο ή 
αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις 
δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, 
ή υπάρχουν δικαιώματα τρίτων και εφόσον η χρήση αδειών έχει ρητώς 
γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα κατά το χρόνο της υποβολής της  προσφοράς από 
τον πιθανό Ανάδοχο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή 
θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που 
μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται με κάθε νόμιμο 
τρόπο.  

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

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που 
θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή 
και τον Φορέα Λειτουργίας οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι 
επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή 
προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν 
μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η 
οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής 
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια 
παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει των 
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Β5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Ιδιαίτερα για τα ένδικα μέσα του Ν. 3886/2010, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα 
δύο μέρη, προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 
ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 


