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1. ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1.1 Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΑΕΜ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10438 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL3 

Τθλζφωνο 2105277113 

Φαξ 2105278043 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  daem@daem.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ιωάννα αλεξανδροποφλου 

daem@daem.gr 

2105277113 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ΔΑΕΜ ΑΕ είναι ΝΡΙΔ, αναπτυξιακι εταιρεία ΟΤΑ, μθ κεντρικι ανακζτουςα 
Αρχι, θ ςφςταςθ και θ λειτουργία τθσ οποίασ, μεταξφ άλλων, προβλζπεται ςτα αρ. 252 και 265 
του Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΘΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ» (ΦΕΚ Α 11/ 8.6.2006).  

   

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και από τθ 
διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο διαδίκτυο www.daem.gr. 

1.2 Χτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΑΕΜ ΑΕ.   

mailto:daem@daem.gr
mailto:daem@daem.gr
http://www.daem.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.daem.gr/
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1.3 Χυνοπτικι Υεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν 
υποςτιριξθ του Διμου Ακθναίων ςτθ ςυμμόρφωςθ των κεντρικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
και των ςχετικϊν διαδικαςιϊν με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων 
GDPR (General Data Protection Regulation). 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων  ςυμβάςεων: 

– CPV: 72222300-0 «Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν»  

– CPV: 72220000-3  «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν για ςυςτιματα και τεχνικά κζματα» 

Θ ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Οι Ρροςφορζσ κα υποβάλλονται για το ςφνολο των 
παρεχόμενων Υπθρεςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Δε γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξακoςίων ενενιντα τεςςάρων  
χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (694.400€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ 
χωρίσ ΦΡΑ: €560.000  ΦΡΑ: €134.400). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα (10) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, για το ςφνολο των Υπθρεςιϊν. 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

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

– του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, 

– του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

– του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

– του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

– του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

– του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Φ.Ε.Κ. 87/Αϋ/2010), 

– του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

– του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

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

– του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”,  

– του Ν. 2472/1997 (Αϋ 50) «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
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– του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων) 

– τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

– τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

– των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

– τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 18/009386/17-10-2018 Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ του 

Διμου Ακθναίων και τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε., «Για τθν ςυμμόρφωςθ των κεντρικϊν υπολογιςτικϊν 

ςυςτθμάτων με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων GDPR 

(General Data Protection Regulation για το Διμο Ακθναίων)», 

– τθσ υπ.’ αρικμ. 2/11-02-2019/κ.3 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε., 

για τθ διενζργεια Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Για τθν ςυμμόρφωςθ των κεντρικϊν υπολογιςτικϊν 

ςυςτθμάτων με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεομζνων GDPR 

(General Data Protection Regulation) για τον Διμο Ακθναίων» 

1.5 Υροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 22/03/2019 και ϊρα 11.00 πμ  

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 28/03/2019, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11.00 
π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

– Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

14/02/2019 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

B. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

– Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

– Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ  http://www.promitheus.gov.gr ςτισ 15/02/2019 

http://www.promitheus.gov.gr/
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– Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί μία φορά ςε 2 θμεριςιεσ 

οικονομικζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ, ςτισ 15/02/2019 ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 

4412/2016 

– Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

– Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL):  www.daem.gr  ςτθν διαδρομι : www.daem.gr \ προκθρφξεισ , ςτισ 

15/02/2019 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.daem.gr/
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γενικζσ Υλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

– θ με αρικμ. 2019-023410 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το ΚΘΜΔΘΣ 

– θ παροφςα Διακιρυξθ με τα παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ   

o Ραράρτθμα I - Συνοπτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 

o Ραράρτθμα II – Ρεριεχόμενα τεχνικισ Ρροςφοράσ 

o Ραράρτθμα III - Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

o Ραράρτθμα IV: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

– οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  
θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε 
με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Επίςθσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ διαδεδομζνοι τεχνικοί 
όροι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (π.χ. hardware, software κλπ.). 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 («Εγγφθςθ Συμμετοχισ») και 4.1 («Εγγυιςεισ 
(καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ») εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
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κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά υποδείγματα παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Χυμμετοχισ - Ξριτιρια Υοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ 
προςϊπων, θ ανακζτουςα αρχι, δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, να ηθτιςει τθ ςφνταξθ ςυμβολαιογραφικοφ 
ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ  κοινοπραξίασ και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το 
πράξει. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον για τθν εκπλιρωςθ 
όλων των απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Σφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ 
τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι 
των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

4. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ 
βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν 
τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα 
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Σε αρνθτικι περίπτωςθ, ο ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι ςτο 
ποςό των ζντεκα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (€11.200,00) για το ςφνολο των παρεχόμενων 
Υπθρεςιϊν. 

Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ 
διακιρυξθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι 
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ  

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

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

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

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  
ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 

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

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

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  





14 

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

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

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

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

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

2.2.4  Ξαταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν, δθλαδι επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με τον τομζα παροχισ 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν διοίκθςθσ ι/και υπθρεςιϊν αςφάλειασ πλθροφοριϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό ι 
επαγγελματικι ζνωςθ. 

Οικονομικοί φορείσ που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των 
προσ παροχι υπθρεςιϊν που δεν είναι εγγεγραμμζνοι και δεν ζχουν υποχρζωςθ εγγραφισ ςε 
κάποιο από τα ανωτζρω, υποβάλλουν ζνορκθ ι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρουν το 
είδοσ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και τουσ λόγουσ μθ εγγραφισ τουσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 2.2.9.2 (Β2) τθσ παροφςασ. 

2.2.5 Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι υποψιφιοι απαιτείται να διακζτουν: 

α)  μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ 
κλειςμζνεσ χριςεισ (2015, 2016, 2017) ίςο ι μεγαλφτερο από το 150% του προχπολογιςμοφ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να πλθροί το 
ελάχιςτο ωσ άνω επίπεδο χρθματοοικονομικισ επάρκειασ για όςεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ 
χριςεισ δραςτθριοποιείται ςυναρτιςει τθσ ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 

β)  μζςο ετιςιο «ειδικό» κφκλο εργαςιϊν (ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου)  για τισ 
τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ κλειςμζνεσ χριςεισ (2015, 2016, 2017) ίςο ι 
μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. Σε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να πλθροί το ελάχιςτο ωσ άνω επίπεδο 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ για όςεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται 
ςυναρτιςει τθσ ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία 
προςϊπων, οι ανωτζρω προχποκζςεισ αρκεί να πλθροφνται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ. 

2.2.6 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Α) Ο υποψιφιοσ πρζπει κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ να ζχει υλοποιιςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 
τον ακόλουκο αρικμό ζργων: 

Ζργα, με αντικείμενο ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθ υποςτιριξθ φορζων ςτθ ςυμμόρφωςθ με 
το νζο γενικό κανονιςμό προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, με ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα, 
χωρίσ ΦΡΑ, ίςο ι μεγαλφτερο από το 50% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Ζργα, με αντικείμενο ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθ υποςτιριξθ φορζων ςτθ ανάλυςθ ι/και 
βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, με ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα, χωρίσ ΦΡΑ, ίςο ι 
μεγαλφτερο από το 50% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ςυμμετείχε  ςε ζνωςθ ι κοινοπραξία, προςμετράται ςαν 
τεκμιριο τθσ επαγγελματικισ του ικανότθτασ μόνο το τίμθμα που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του. 

Β) Ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό ικανό για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ 
τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και 
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εμπειρίασ. Ειδικότερα απαιτείται να διατεκοφν από τον υποψιφιο τα κάτωκι τουλάχιςτον 
ςτελζχθ (βαςικοί εμπειρογνϊμονεσ): 

1 Ωπεφκυνοσ Ζργου,  με τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν 
(ζνα εκ των δφο κα πρζπει να είναι ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι), με  τουλάχιςτον 15-ετι 
γενικι επαγγελματικι εμπειρία και με τουλάχιςτον 10-ετι εμπειρία Υπεφκυνου Ζργου ςε ζργα 
υπθρεςιϊν ςυμβοφλου, με ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα μεγαλφτερο ι ίςο του προχπολογιςμοφ 
του παρόντοσ ζργου, που ολοκλθρϊκθκαν τθν τελευταία 5-ετία. 

1  Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ ζργου, με τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και μεταπτυχιακό 

τίτλο ςπουδϊν (ζνα εκ των δφο κα πρζπει να είναι ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι), με  

τουλάχιςτον 10-ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα ςχετικά με τθν αςφάλεια 

πλθροφοριϊν, ι τθν αξιολόγθςθ κινδφνων, ι τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια, και με : 

- γνϊςθ του χϊρου  ςυμμόρφωςθσ με το νζο γενικό κανονιςμό προςταςίασ δεδομζνων 

GDPR που αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον 2 ζργα ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν  ςτον τομζα αυτό.  

- Ειδίκευςθ ςτον ζλεγχο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τον εςωτερικό ζλεγχο και τθν 

αςφάλεια των πλθροφοριϊν που αποδεικνφεται με κατοχι τουλάχιςτον 2 από τισ 

ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ CISA, CISM, CISSP, CGEIT. 

- Ειδίκευςθ ςτθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων που αποδεικνφεται με κατοχι 

τουλάχιςτον 2 από τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ CIPP, CIPM, CIPT. 

3 Business senior experts, με τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και με τουλάχιςτον 8-ετι 
γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 5-ετι εξειδικευμζνθ εμπειρία ακροιςτικά ςε ζνα ι 
περιςςότερα από τα κάτωκι γνωςτικά αντικείμενα: 

o Αποτφπωςθ ι/και ανάλυςθ ι/και βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν  

3 Data Security experts, με τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και μεταπτυχιακό τίτλο 
ςπουδϊν (ζνα εκ των δφο κα πρζπει να είναι ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι), και με:  

o τουλάχιςτον 5-ετι επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα ςχετικά με τθν αςφάλεια  

πλθροφοριϊν, 

o Ειδίκευςθ ςτον ζλεγχο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τον εςωτερικό ζλεγχο 

και τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν που αποδεικνφεται με κατοχι τουλάχιςτον 1 

από τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ CISA, CISM, CISSP, CGEIT 

2 Ρομικοί senior experts, με τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και με τουλάχιςτον 5-ετι 
γενικι επαγγελματικι εμπειρία, 2-ετι εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτθν Ρροςταςία προςωπικϊν 
δεδομζνων και γνϊςθ του χϊρου ςυμμόρφωςθσ με το νζο Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων GDPR, που αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον 2 ζργα ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν  ςτον τομζα αυτό. 

2.2.7 Υρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ (ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, όλα τα μζλθ αυτισ) για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) Ρρότυπα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του με πεδίο 
εφαρμογισ τθ μελζτθ, υλοποίθςθ και διοίκθςθ ζργων πλθροφορικισ  

β) Ρρότυπα Αςφάλειασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
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Για τα ανωτζρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ 
οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 
τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ. 

2.2.8 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Ξανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 του 
ίδιου Κανονιςμοφ. 

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





18 

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται επίςθσ από όλουσ τουσ φορείσ ςτισ 
ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
2.2.8 κακϊσ και από όλουσ τουσ υπεργολάβουσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να ανατεκεί ακροιςτικά 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν 
ιδία ωσ άνω παράγραφο, 
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν 
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ 
του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ. 

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

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

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

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

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

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Υλικοφ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν επίςθμεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα 
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ τριετίασ, ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο που 
διζπει τθν τιρθςθ των φορολογικϊν και λογιςτικϊν τουσ ςτοιχείων, μαηί με τα ςτοιχεία 
δθμοςίευςθσ τουσ όταν αυτι απαιτείται, από τισ οποίεσ να προκφπτει ο γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν 
τουσ κακϊσ και ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ που προζρχεται ειδικά από τθ παροχι υπθρεςιϊν 
ςυμβοφλου. Εάν ο ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ που προζρχεται από τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα δεν προκφπτει ευκζωσ από τισ νόμιμα ςυνταγμζνεσ επίςθμεσ καταςτάςεισ, 
απαιτείται επίςθσ ζνορκθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναφζρεται ο κφκλοσ 
αυτόσ κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του. 

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

Για το 2.2.6 (Α), ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα ζργα που εκτζλεςε ι ςτα 
οποία ςυμμετείχε ωσ μζλοσ ζνωςθσ κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια και καλφπτουν τα κριτιρια 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΕΝΑΞΘ / 
ΛΘΞΘ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΑ (ςε €) 

ΕΓΟΥ 

% Συμμετοχισ 
ςτο ζργο 

Σφντομθ 
ΡΕΙΓΑΦΘ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

(είδοσ 
/θμερομθνία) 

        

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ»:  

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι ανάλογο πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι και από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ θ 
κάλυψθ των ανωτζρω προχποκζςεων ςυμμετοχισ.  

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε 
του ιδιϊτθ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό του ι κατάλλθλα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, είτε του Υποψθφίου Αναδόχου, από τθν οποία να προκφπτει 
ςαφϊσ θ κάλυψθ των ανωτζρω προχποκζςεων ςυμμετοχισ, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ 
Ζργου. 

Από τα παραπάνω ζργα, κα πρζπει να παρουςιαςτοφν αναλυτικά τα επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνα 
ζργα που καλφπτουν ςωρευτικά τθν ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ. 

Για το 2.2.6 (Β): 

1. Ρίνακα των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 
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Α/Α 
Ονοματεπϊνυμο 
Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 
Εταιρεία 

Ιδιότθτα 
εταιρείασ (ι 

φυςικοφ 
προςϊπου) ςτο 

ζργο 
(Ρροςφζρων / 

Δανείηων 
Εμπειρία / 

Υπεργολάβοσ) 

όλοσ ςτθν 
Ομάδα Ζργου 

Θζςθ / 
ειδικότθτα  που 
καλφπτει από 

τισ 
αναφερόμενεσ 
ςτο Κεφάλαιο 

2.2.6.Β 

      

2. Βιογραφικά Σθμειϊματα για τα ςτελζχθ που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου από τα οποία να 
προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 2.2.6. (Β), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του κάκε ςτελζχουσ για τθν ακρίβεια των περιλαμβανομζνων ςτο βιογραφικό ςτοιχείων 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά ι ιςοδφναμα, 
με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο και ςε ιςχφ κατά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 

α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 το οποίο να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

β) Ριςτοποιθτικό ISO 27001:2013 το οποίο να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ 

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια 
του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και ωσ 
ορίηεται ςτα οικεία άρκρα τθσ παροφςθσ. Σε περίπτωςθ ενϊςεων, τα κριτιρια τεχνικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ αρκεί να καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 
ςκοπό αυτό. 

2.3 Ξριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Ξριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

Θ ποιότθτα εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

α/

α 

Ξριτιριο (Ξi) Αξιολογοφνται Βαρφτθτ
α (ςi ) 

 

Κ1 
Κατανόθςθ 

περιβάλλοντοσ και 

ειδικϊν απαιτιςεων 

Θ κατανόθςθ των ειδικϊν απαιτιςεων του πλαιςίου 
(context), θ ςτοχευμζνθ προςζγγιςθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ 
και θ αναγνϊριςθ-ανάλυςθ των ειδικϊν κεμάτων 
(κίνδυνοι, κρίςιμοι παράγοντεσ) που ςχετίηονται με το 
ςυγκεκριμζνο ζργο  

20% 

Κ2 
Μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ 

Το επίπεδο ανάλυςθσ εργαςιϊν και παραδοτζων, θ 
ςαφινεια, επάρκεια - πλθρότθτα και θ ορκολογικότθτα 
των ςχετικϊν περιγραφϊν 
Θ ρεαλιςτικότθτα του χρονοδιαγράμματοσ 
Οι χρθςιμοποιοφμενεσ μεκοδολογίεσ 

30% 

Κ3 
Επίπεδο προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν 

Θ προςφορά ανϊτερων υπθρεςιϊν (ποιοτικά μζςω 
υπερκάλυψθσ προδιαγραφϊν ι ποςοτικά) ι πρόςκετων 
παραδοτζων εκ των ελάχιςτα ηθτοφμενων που κρίνεται 
ότι ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου 

15% 

Κ4 Οργάνωςθ διοίκθςθσ 

Θ κατανομι ρόλων-αρμοδιοτιτων και ο τρόποσ 
οργάνωςθσ και επιμεριςμοφ κακθκόντων, θ κατανομι 
προςφερόμενου ανκρωποχρόνου (ανά ςτζλεχοσ ι ρόλο) 
ςε ενότθτεσ εργαςιϊν/παραδοτζα, το ςκεπτικό και θ 
ρεαλιςτικότθτα αυτισ 
Θ καταλλθλότθτα/εκτιμϊμενθ αποτελεςματικότθτα και 
επάρκεια των διαδικαςιϊν επικοινωνίασ που 
περιλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ λφςθ 
υλοποίθςθσ, με τα αρμόδια εμπλεκόμενα 
τμιματα/Μονάδεσ και ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
αλλά και με τουσ λοιποφσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν 
υλοποίθςθ/εκτζλεςθ του Ζργου 

20% 
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α/

α 

Ξριτιριο (Ξi) Αξιολογοφνται Βαρφτθτ
α (ςi ) 

Κ5 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 
Θ εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
προτεινόμενου ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτασ και θ 
εξειδίκευςθ των μζτρων για το παρόν ζργο  

15% 

Επιςθμαίνεται ότι κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ εμβάκυνςθ τθσ προςζγγιςθσ των υποψθφίων 
αναδόχων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Βακμολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 
κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Β = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν αιτιολογθμζνθ 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Θ τελικι αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

 

 

όπου: 

Bmax: θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Bi: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι, χωρίσ ΦΡΑ 

Ki: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i, χωρίσ ΦΡΑ 

Λi: Τελικι βακμολογία τθσ Ρροςφοράσ i, θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςε 2 δεκαδικά ψθφία . 

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 
τιμισ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Οi. 

2.4 Ξατάρτιςθ - Υεριεχόμενο Υροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I και II τθσ 
Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. Στθ 
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται 
θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το 
οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 
pdf.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί πλιρωσ ςτισ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με βάςθ τα 
ςχετικά υποδείγματα των Ραραρτθμάτων II και III αντίςτοιχα και ςτθ ςυνζχεια να υπογραφοφν 
θλεκτρονικά και να υποβλθκοφν. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ 
τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (εκτόσ από 
εκείνεσ που φζρουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι), τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα 
των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά»  

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το 
οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ, και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι 
οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ζγγραφα / ςτοιχεία που 
αναφζρονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II «Ρεριεχόμενα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και να καλφπτει 
όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ», 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα.  

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν θλεκτρονικι τεχνικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα II, ςε μορφι pdf.  

Επίςθσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι 
Ρροςφορά» το ψθφιακά υπογεγραμμζνο αρχείο τεχνικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, που 
παράγεται με τθ διαδικαςία «εκτυπϊςεων» του ΕΣΘΔΘΣ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 
2.4.2.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα III «Ωπόδειγμα 
Σικονομικισ Υροςφοράσ» τθσ διακιρυξθσ. 

Θ τιμι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και πρζπει να είναι 
ςτρογγυλοποιθμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι 
pdf.  

Επίςθσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» το ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο αρχείο οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, που παράγεται με τθ 
διαδικαςία «εκτυπϊςεων» του ΕΣΘΔΘΣ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο  2.4.2.4. 

Το ποςό που κα καταχωρθκεί ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα του ΕΣΘΔΘΣ κα είναι το ποςό που 
κα αναγράφεται  ςτθ γραμμι «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίσ ΦΡΑ) (ςε €)» του Ρίνακα Συνολικισ 
προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙII. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι τιμζσ που κα δοκοφν με τθν προςφορά είναι ςτακερζσ για όλθ τθ ςυμβατικι διάρκεια και 
αποκλείεται οποιαδιποτε αναπροςαρμογι αυτϊν. Ρροςφορά που περιλαμβάνει όρο 
αναπροςαρμογι τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εννζα (9) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 
τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλου «δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά»), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ 
παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

ι) θ οποία δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

ια) τθσ οποίασ το ςυνολικό κόςτοσ είναι μικρότερο του 90% τθσ διαμζςου (median) του 
ςυνολικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Ρριν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ ωσ αςυνικιςτα χαμθλι προςφορά κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ 
αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ 
μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ 
υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία/τθν πρωτοτυπία τθσ 
προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ 
τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται. 

 





29 

3. ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
αφοφ προθγουμζνωσ διαπιςτϊςει τθν εμπρόκεςμθ υποβολι από τουσ προςφζροντεσ του 
ζντυπου φακζλου κατά το άρκρο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 28/03/2019 και ϊρα 11.00 πμ 

 Αποςφράγιςθ των εντφπων φακζλων που προςκομίςκθκαν, ςε θμερομθνία που κα 
κακοριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν οποία κα κλθκοφν να παραςτοφν οι 
οικονομικοί φορείσ που υπζβαλαν προςφορά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. Το περιεχόμενο των εντφπων φακζλων 
μονογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων 
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 
τιμι και ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Ψα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Σικονομικι Υροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 
αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ,  ςτουσ 
προςφζροντεσ. Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ 
του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ 
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ  του προςωρινοφ αναδόχου.  

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

3.3 Ξατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
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Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

3.4 Υροδικαςτικζσ Υροςφυγζσ - Υροςωρινι Δικαςτικι Υροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 
τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
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αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 
ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 
του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Παταίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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

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

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

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ 
διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ 
προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 
τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι ςτθν 
περίπτωςθ που θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Χυμβατικό Υλαίςιο - Εφαρμοςτζα Ρομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Τροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ.  

4.4 Ωπεργολαβία 

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

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

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του προσ αντικατάςταςθ 
υπεργολάβου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.8 τθσ διακιρυξθσ, τότε θ ωσ άνω 
αντικατάςταςθ γίνεται μόνο κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ο 
νζοσ υπεργολάβοσ πλθροί τισ ικανότθτεσ αυτζσ. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του 
ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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





36 

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

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

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





37 

5. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

5.1 Ψρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

α) Ψμθματικζσ Υλθρωμζσ, με προκαταβολι, ωσ εξισ: 

 Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ζωσ ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
Φ.Ρ.Α., με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, και με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία 
κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ 
τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ 
του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και  

 Καταβολι του 80% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε 5 ιςόποςεσ διμθνιαίεσ δόςεισ, 
αφαιρουμζνθσ τθσ προκαταβολισ που αναλογεί (ιτοι 20%) και αφοφ παρακρατθκεί ο με 
το παρακάτω οριηόμενο επιτόκιο υπολογιςκείσ τόκοσ επί τθσ αναλογοφςασ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ (για το διάςτθμα από τθ λιψθ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν παραλαβι), 
μετά τθν παραλαβι τθσ αντίςτοιχθσ 2-μθνιαίασ Ζκκεςθσ Ρροόδου υλοποίθςθσ ζργου του 
Συμβοφλου, με αντίςτοιχθ απομείωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ. 

 Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (20%) κα καταβλθκεί μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του ζργου του Συμβοφλου, αφαιρουμζνθσ τθσ προκαταβολισ που αναλογεί 
(ιτοι 20%) και αφοφ παρακρατθκεί ο με το παρακάτω οριηόμενο επιτόκιο υπολογιςκείσ 
τόκοσ επί τθσ αναλογοφςασ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ (για το διάςτθμα από τθ λιψθ 
τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι) 

Σε κάκε πλθρωμι, κα παρακρατείται τόκοσ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ 
το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 
οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

β) Ψμθματικζσ Υλθρωμζσ, χωρίσ προκαταβολι, ωσ εξισ: 

 Το 80% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβλθκεί ςε 5 ιςόποςεσ διμθνιαίεσ δόςεισ, μετά 
τθν παραλαβι τθσ αντίςτοιχθσ 2-μθνιαίασ Ζκκεςθσ Ρροόδου υλοποίθςθσ ζργου 
Συμβοφλου. 

 Το υπόλοιπο 20% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβλθκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
του ζργου του Συμβοφλου. 

Ο τρόποσ πλθρωμισ κα δθλωκεί από τον ανάδοχο ςτθν οικονομικι προςφορά του, άλλωσ 
τεκμαίρεται ότι θ πλθρωμι κα γίνει με βάςθ τον 2ο τρόπο πλθρωμισ. 

5.1.2. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ πλθρωμι γίνεται εντόσ 
εξιντα (60) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν. 

5.1.3. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
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α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%  και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν 
δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν 
υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) Σε περίπτωςθ επιλογισ από τον Ανάδοχο του α) τρόπου πλθρωμισ (χοριγθςθ εντόκου 
προκαταβολισ), είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που 
δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ 
μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και 
τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει 
εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ παραπάνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να 
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 

Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 
220 του Ν. 4412/2016. 

5.3 Γιοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2 (Διάρκεια 
Σφμβαςθσ), 6.4 (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

5.4 Τποτρεώζεις Αναδότοσ  

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τισ εμπλεκόμενεσ ςτο ζργο υπθρεςίεσ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 
παρατθριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο 
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 
αποφάςεων. 

3. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα 
αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
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4. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ 
κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των 
εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
(ΑΑ) δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο 
ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και 
προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΑ και μόνο με 
άλλο πρόςωπο ανάλογων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν 
ΑΑ εγγράφωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.  

5. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν 
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό 
διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου 
να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ και μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΑ. 

6. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ ΑΑ. 

7. Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ (πλθν των υπεργολάβων που ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά και ζχουν 
εγκρικεί) μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ ΑΑ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, 
ςε επαρκϊσ τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν ΑΑ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ 
αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, 
οφτε θ ΑΑ ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί 
εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ 
ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ 
τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ αναδόχου, απομείωςθ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ 
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ ΑΑ δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 

8. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν ΑΑ τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. 

9. Θ ΑΑ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ ΑΑ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 
υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. 

10. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ 
/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ΑΑ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ 
τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ΑΑ ωσ λόγοσ 
απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν 
για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 
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11. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ 
όρουσ. 

12. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ενόσ εκ των 
μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ 
από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του αναδόχου, μόνο εφόςον 
αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 
τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ ΑΑ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, θ ΑΑ δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, 
εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον 
ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΑΑ, θ οποία 
εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ 
ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του αναδόχου, όταν αυτόσ 
αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ 
ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των παραπάνω γεγονότων. Σε τζτοια 
περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ ΑΑ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ 
Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 
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6. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ  

6.1  Υαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 
τθν  Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Διαχείριςθσ Ζργων τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε., θ οποία και κα ειςθγείται ςτο 
Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε. για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, 
ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα 
που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ τριμελι επιτροπι από υπάλλθλουσ τθσ υπθρεςίασ. Τα κακικοντα τθσ επιτροπισ είναι, 
ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ, θ 
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Διαχείριςθσ Ζργων τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε., που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 
θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ 
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από 
τθν επιτροπι τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι 
καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν 
επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ 
τθσ 

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

6.3 Υαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ζργου (ΕΡΡΕ) που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των 
Ραραδοτζων γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  





43 

(1) Ο ανάδοχοσ υποβάλλει κάκε Ραραδοτζο με ςυνοδευτικι επιςτολι με τθν οποία αιτείται 
τθν παραλαβι του.   

(2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δια τθσ ΕΡΡΕ αξιολογεί τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του 
Ραραδοτζου, ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι του.  

(3) Σε περίπτωςθ που θ ΕΡΡΕ διαπιςτϊςει μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ προδιαγραφζσ κάκε 
Ραραδοτζου κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ζγγραφεσ παρατθριςεισ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ 
αποςτζλλονται ςτον ανάδοχο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν θμζρα υποβολισ του Ραραδοτζου.  

(4) Στθν περίπτωςθ εμπρόκεςμθσ κοινοποίθςθσ παρατθριςεων τθσ ΕΡΡΕ επί του 
Ραραδοτζου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανυποβάλλει το Ραραδοτζο με 
ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ. Θ 
επανυποβολι αυτι πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται από τθν 
ΕΡΡΕ κατά τθν κοινοποίθςθ των παρατθριςεϊν τθσ, ανάλογα με το εφροσ των 
απαιτοφμενων αλλαγϊν. Το διάςτθμα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πζντε (5) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον ανάδοχο των παρατθριςεων 
τθσ ΕΡΡΕ.  

(4.1) Θ ανωτζρω διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να διενεργθκεί μζχρι 2 φορζσ (ιτοι πζραν 
τθσ αρχικισ υποβολισ, προβλζπονται μζχρι 2 επανυποβολζσ, κατόπιν των αντίςτοιχων 
παρατθριςεων τθσ ΕΡΡΕ) 

(4.2) Οι ζλεγχοι παραλαβϊν γίνεται με βάςθ τα περιγραφόμενα ςτθν §6.5, ανάλογα τον τφπο 
του παραδοτζου 

(4.3) Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργοφνται οι απαραίτθτοι ζλεγχοι, μπορεί δε να 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

(5) Πταν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του Ραραδοτζου 
ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι του, προβαίνει ςτθν ςφνταξθ Υρωτοκόλλου Υαραλαβισ του 
Υαραδοτζου (τμθματικζσ παραλαβζσ), και με αυτόν τον τρόπο θ ΕΡΡΕ γνωμοδοτεί για τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των επιμζρουσ παραδοτζων του Ζργου. Κατόπιν, θ ΑΑ 
αποφαςίηει ςχετικά και κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο τθν απόφαςθ..  

(6) Θ οριςτικι παραλαβι του Ζργου, πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνόλου του 
Ζργου και τθν παραλαβι και του τελευταίου παραδοτζου, με τθ ςφνταξθ του Υρωτοκόλλου 
Σριςτικισ Υαραλαβισ του Ζργου. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου οριςτικοποιεί και όλεσ 
τισ τμθματικζσ παραλαβζσ.  

(7) Τα πρωτόκολλα οριςτικισ και τμθματικισ παραλαβισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ, κα 
αναφζρουν ρθτά αφενόσ μεν τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και αφετζρου το εμπρόκεςμο τθσ 
παράδοςθσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ, μετά το πζρασ των ανωτζρω κφκλων υποβολϊν και ελζγχων, κρίνει ότι 
οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ, το οποίο αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ και 
καταλιγει ςε ειςιγθςθ παραλαβισ (με εκτίμθςθ για τθν αναλογοφςα μείωςθ οικονομικοφ 
τιμιματοσ) ι απόρριψθσ.  
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Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα και μπορεί να 
αξιοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να 
προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ 
και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.   

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

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

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία 
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

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

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ – Αναλυτικι Υεριγραφι Φυςικοφ και Σικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ 

ΠΕΦΣΧ Α - ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

I.A.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ εμπλζκονται οι ακόλουκοι: 

ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ / ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΔΑΕΜ ΑΕ 

ΦΟΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

ΦΟΕΑΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  

ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

 

I.A.1.1. Χυνοπτικι Υεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Δικαιοφχοσ και φορζασ πρόταςθσ του παρόντοσ ζργου είναι θ Διμοσ Ακθναίων Ανϊνυμθ 
Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ και Επιχειρθςιακϊν Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.). 

Θ Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. είναι θ παλαιότερθ και ςθμαντικότερθ εταιρία λογιςμικοφ ςτο χϊρο των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ιδρφκθκε το 1983 και για 25 χρόνια λειτουργοφςε ωσ αμιγϊσ Δθμοτικι Επιχείρθςθ με τθν 
επωνυμία "Διμοσ Ακθναίων Επιχείρθςθ Μθχανογράφθςθσ". Από το τζλοσ του 2008, ςφμφωνα 
και με τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν.3463/2006), μπικε ςε νζα τροχιά κακϊσ 
μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ αναπτυξιακι εταιρεία Ο.Τ.Α. με τθν επωνυμία "Διμοσ Ακθναίων 
Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ Μονάδων Ο.Τ.Α." και το διακριτικό τίτλο 
"ΔΑΕΜ Α.Ε." 

Ο πρόςφατοσ μεταςχθματιςμόσ τθσ ΔΑΕΜ ςε Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία ΟΤΑ, ςθματοδοτεί 
τθ νζα δυναμικι εξωςτρεφι πολιτικι τθσ, που ςτρζφεται ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςε ςυνεργαςίεσ για 
τθν υλοποίθςθ ζργων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτον ιδιωτικό και 
δθμόςιο τομζα, ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ και ςτθν 
προϊκθςθ του ςυνόλου των προϊόντων και λφςεϊν τθσ ςε Διμουσ ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό. 

Οι ςτρατθγικοί και επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ εταιρίασ ςυνοψίηονται: 

 ςτθν ανάπτυξθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

 ςτθν εκπόνθςθ Μελετϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

 ςτθν ανάπτυξθ μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν 

 ςτθ δθμιουργία και κακοριςμό προτφπων 

 ςτθ διαχείριςθ ζργωνππλθροφορικισ 

 ςτθν παροχι υποςτιριξθσ χρθςτϊν 

 ςτθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ 
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Εν κατακλείδι, θ ΔΑΕΜ, ωσ μετεξζλιξθ από Δθμοτικι Επιχείρθςθ ςε Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι 
Εταιρία, δραςτθριοποιείται και ςυνεχϊσ αναπτφςςεται με γνϊμονα τθν διευκόλυνςθ του πολίτθ 
ςτθν κακθμερινότθτά του, μζςω τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ και απλοποιϊντασ τισ διαδικαςίεσ 
τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςι του. 

 

I.A.1.2. Χυνοπτικι Υεριγραφι των υπθρεςιϊν και του φορζα λειτουργίασ  

1. Ο Δήμοσ Αθηναίων 

Θ Ακινα είναι θ πρωτεφουςα και μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ελλάδασ. Είναι από τισ παλαιότερεσ 
πόλεισ του κόςμου, με τθν καταγεγραμμζνθ ιςτορία τθσ να φκάνει ωσ το 3.200 π.Χ.  

Το πολεοδομικό ςυγκρότθμα των Ακθνϊν, δθλαδι θ περιοχι τθσ Ακινασ και των προαςτίων τθσ, 
ζχει πλθκυςμό 3.181.872 κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 και ζκταςθ 462 
τετραγωνικϊν χιλιομζτρων, θ οποία περιλαμβάνει ςυνολικά 35 Διμουσ κατανεμθμζνουσ ςε 
τζςςερισ περιφερειακζσ ενότθτεσ (Κεντρικοφ, Βορείου, Νοτίου, Δυτικοφ Τομζα Ακθνϊν με 
ςυνολικό πλθκυςμό 2.641.511 κατοίκων), και άλλοι ζξι ανικουν ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Ρειραιϊσ. 

Ο Διμοσ Ακθναίων περιλαμβάνει το κλεινόν Άςτυ, γνωςτό ωσ ιςτορικό κζντρο τθσ Ρόλθσ τθσ 
Ακινασ και χωροκετείται ςτθν καρδιά τθσ ομϊνυμθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ. 

Αποτελεί τον πολυπλθκζςτερο Ο.Τ.Α. τθσ χϊρασ με 664.046 μόνιμουσ κατοίκουσ (άρρενεσ 
315.210*47,5%+ και κιλεισ 348.836*52,5%+) και 467.108 νόμιμο πλθκυςμό κατά τθν πιο 
πρόςφατθ απογραφι τθσ ΕΣΥΕ (2011). 

Αποτελεί για ζναν από τουσ πιο πυκνοκατοικθμζνουσ ΟΤΑ τθσ Αττικισ μετά από τουσ Διμουσ 
Καλλικζασ και Νζασ Σμφρνθσ. 

Καταλαμβάνει ζκταςθ 37.954 ςτρεμμάτων και κατανζμεται ςε επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ. 

 

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΘΤΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

1θ 
ΙΛΙΣΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΛΥΚΑΒΘΤΤΟΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΧΕΙΑ, 
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΡΛ. ΒΑΘΘΣ, ΕΜΡΟΙΚΟ ΤΙΓΩΝΟ-ΡΛΑΚΑ, 
ΚΟΥΚΑΚΙ-ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ, ΡΛ. ΑΕΩΣ-ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ  

75.810 

2θ 
ΗΑΡΡΕΙΟ, ΩΔΕΙΟ, ΡΑΓΚΑΤΙ, ΡΟΦ. ΘΛΙΑΣ, ΓΟΥΒΑ, 
ΔΟΥΓΟΥΤΙ, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, Α' ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ, ΣΤΑΔΙΟ  

103.004 

3θ 
ΑΚΟΡΟΛΘ, ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΡΕΤΑΛΩΝΑ, ΟΥΦ, 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  

46.508 

4θ 
ΚΟΛΩΝΟΣ, ΟΣΕ, ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΡΛΑΤΩΝΟΣ, 
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΣΕΡΟΛΙΑ, ΝΙΒΑΝΑ  

85.629 

5θ 
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ, ΡΟΜΡΟΝΑ, ΙΗΟΥΡΟΛΘ, ΑΝΩ 
ΡΑΤΘΣΙΑ, ΡΑΤΘΣΙΑ  

98.665 

6θ 
ΡΛ. ΑΜΕΙΚΘΣ, ΡΛ. ΑΤΤΙΚΘΣ, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΘ, ΚΥΨΕΛΘ, 
ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΘ  

130.582 

7θ 
ΓΚΥΗΘ, ΡΟΛΥΓΩΝΟ, ΓΘΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΘΝΟΩΣΣΩΝ-
ΕΥΘΟΣ, ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ, ΓΟΥΔΘ, ΚΟΥΝΤΟΥΙΩΤΙΚΑ  

123.848 
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ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΘΤΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

Σφνολο 664.046 

 

2. Οργανωτική δομή Τπηρεςιϊν Δήμου Αθηναίων 

H οργανωτικι δομι του Διμου Ακθναίων προκφπτει από τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ - Οργανιςμόσ 
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων, ΦΕΚ 3812Β' - 28/11/2016. Στο διάγραμμα που 
ακολουκεί απεικονίηεται το υφιςτάμενο οργανόγραμμα του Διμου Ακθναίων: 

 

 Δθμοτικό Χυμβοφλιο 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Ρρόγραμμα “Καλλικράτθσ), αποτελείται 
ςιμερα από 48 Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ που εκλζγονται κάκε 4 χρόνια. Από αυτοφσ 29 ανικουν 
ςτθν πλειοψθφιςαςα παράταξθ (δθλαδι ςτθν παράταξθ που επικράτθςε ςτισ εκλογζσ), 
επικεφαλισ τθσ οποίασ είναι ο Διμαρχοσ. Οι υπόλοιποι 19 ανικουν ςτουσ ζξι μειοψθφιςαντεσ 
ςυνδυαςμοφσ. Επικεφαλισ του κάκε μειοψθφιςαντα ςυνδυαςμοφ είναι ο ςφμβουλοσ που ιταν 
υποψιφιοσ Διμαρχοσ. 

 Αντιδιμαρχοι 

Τον Διμαρχο επικουροφν Αντιδιμαρχοι. Οι Αντιδιμαρχοι είναι δθμοτικοί ςφμβουλοι τθσ 
πλειοψθφίασ και ορίηονται με απόφαςθ του Δθμάρχου. Ο αρικμόσ των Αντιδθμάρχων για κάκε 
διμο ορίηεται με βάςθ τον πλθκυςμό. Στουσ μεγαλφτερουσ διμουσ όπωσ ο Διμοσ Ακθναίων, ο 
αρικμόσ των Αντιδθμάρχων είναι ίςοσ με τον αρικμό των δθμοτικϊν κοινοτιτων (διαμεριςμάτων) 
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και μπορεί να αυξθκεί κατά 3 με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όπωσ και ζγινε ςτο 
Διμο Ακθναίων.  

Με Απόφαςθ Δθμάρχου ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι και τουσ μεταβιβάηονται αρμοδιότθτεσ κακ’ 
φλθν και κατά τόπο. Θ κθτεία των Αντιδθμάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των  δυόμιςι 
ετϊν. 

Αν ο Αντιδιμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί άλλοσ Αντιδιμαρχοσ που 
ορίηεται από το Διμαρχο ι ο ίδιοσ ο Διμαρχοσ. 

Οι Αντιδιμαρχοι ζχουν ςτθν ευκφνθ τουσ τισ εξισ Υπθρεςίεσ: 

1. Αντιδιμαρχοσ Κζντρου Ρόλθσ και Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 

2. Αντιδιμαρχοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

3. Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν,  

4. Αντιδιμαρχοσ Αςτικισ Υποδομισ, Καταςκευϊν και Κτιριακϊν Ζργων 

5. Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρρόνοιασ και Ιςότθτασ 

6. Αντιδιμαρχοσ Μεταναςτϊν, Ρροςφφγων και Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ 

7. Αντιδιμαρχοσ Για το Ραιδί 

8. Αντιδιμαρχοσ Ρραςίνου και Αςτικισ Ρανίδασ 

9. Αντιδιμαρχοσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν και Καινοτομίασ 

10. Αντιδιμαρχοσ Εμπορίου Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Κοινοχριςτων Χϊρων 

 Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ 

Ο διμοσ Ακθναίων ζχει επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ. 

Ειδικότερα, ςε ότι αφορά το οργανόγραμμα των Υπθρεςιϊν του Διμου, αυτό περιλαμβάνει: 

 Διμαρχο 

 Γενικό Γραμματζα 

 Διεφκυνςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

 Νομικι Διεφκυνςθ  

 Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 Τρεισ (3) Γενικζσ Διευκφνςεισ : 
 Γενικι Διεφκυνςθ Υοιότθτασ Ηωισ (περιλαμβάνει  εννιά (9) επιμζρουσ Διευκφνςεισ) 

 Γενικι Διεφκυνςθ Σικονομικϊν (περιλαμβάνει τζςςερισ (4) επιμζρουσ Διευκφνςεισ) 

 Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ  (περιλαμβάνει ζξι (6) επιμζρουσ Διευκφνςεισ) 

 

3. τελζχωςη Δήμου Αθηναίων 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςτελεχϊνεται ςιμερα από 5.188 άτομα τα οποία εργάηονται ωσ μόνιμο 
προςωπικό ι ωσ προςωπικό με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ.  

Στο διάγραμμα που ακολουκεί αποτυπϊνεται θ κατανομι του προςωπικοφ ανά κατθγορία 
απαςχόλθςθσ. 
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 12% (634) Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ) 

 7% (352) Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ) 

 46% (2.406) Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) 

 34% (1.780) Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ) 

Θλικιακά το μόνιμο προςωπικό του Διμου Ακθναίων κατατάςςεται ωσ ακολοφκωσ: 

 0-39 ετϊν: 430 εργαηόμενοι 

 40-49 ετϊν: 1.302 εργαηόμενοι 

 50+ : 1.860 εργαηόμενοι 

 

4. Νομικά Πρόςωπα Δήμου Αθηναίων 

 Ρ.Υ.Δ.Δ. Λδρφματα 

Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν 

ΚΥΑΔΑ - Κζντρο Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων 

 Ρ.Υ.Δ.Δ. Σργανιςμοί 

 ΟΡΑΝΔΑ - Οργανιςμόσ Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ 

1. Ρ.Υ.Λ.Δ. Αναπτυξιακζσ 

 ΕΑΤΑ – Εταιρεία Ανάπτυξθσ και Τουριςτικισ Ρροβολισ Ακθνϊν – Αναπτυξιακι ΟΤΑ ΑΕ 

 ΔΑΕΜ ΑΕ - Διμοσ Ακθναίων Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ 
Μονάδων Ο.Τ.Α. 

 ΕΑΣΥ – Εταιρεία Αςφαλιςτικϊν - Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν ΑΑΕ ΟΤΑ 

 Ρ.Υ.Λ.Δ. Ξοινζσ Ανϊνυμεσ 

 ΤΕΧΝΟΡΟΛΙΣ - "Τεχνόπολισ-Γκάηι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ Ρροςταςίασ και Ανάδειξθσ 
Βιομθχανικοφ Αρχαιολογικοφ Ράρκου Ακθνϊν" (Τεχνόπολισ Διμου Ακθναίων Α.Ε.) 

 ΚΕΚ - Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Α.Ε. ΟΤΑ 

 ΑΘΘΝΑΪΚΟ ΑΕΙΟ Α.Ε. (Διαδθμοτικι) 

 Ρ.Υ.Λ.Δ. Ειδικοφ ςκοποφ 

 Δθμοτικι Επιχείρθςθ αδιοφωνίασ Ακινα 9,84 FM Stereo 

 Διπλι Ανάπλαςθ Α.Ε. (50% μζτοχοσ ο Διμοσ Ακθναίων) 
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 Ρ.Υ.Λ.Δ. ΑΠΞΕ 

 Κζντρο Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ και Αγωγισ Υγείασ "Ακθνά Υγεία"  

 Αςτικι μθ κερδοςκοπικι (ςε ςυνεργαςία με τον ΟΚΑΝΑ) 

I.A.1.3. Σ νζοσ Ευρωπαϊκόσ Ξανονιςμόσ GDPR 

Ο GDPR (General Data Protection Regulation) - «Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ Δεδομζνων» 
είναι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αφορά ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα.  
Ψθφίςτθκε ςτισ 27 Απριλίου 2016 και μετά από μία διετι περίοδο προςαρμογισ για τισ 
επιχειριςεισ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ τίκεται ςε εφαρμογι από τισ 25 Παΐου 2018 (άρκρο 
99). 
Ο Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ Δεδομζνων είναι ζνα νομοκζτθμα άμεςθσ εφαρμογισ: 
κατιςχφει των εκνικϊν νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν για τθν προςταςία προςωπικϊν 
δεδομζνων, χωρίσ να χρειάηεται να ειςαχκεί με νόμο ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ. Αυτό ςθμαίνει 
ότι θ κζςθ ςε ιςχφ του Κανονιςμοφ εκτοπίηει ουςιαςτικά τον υφιςτάμενο Ν.2472/1997, 
τουλάχιςτον ωσ προσ το πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ και ωσ προσ τισ διατάξεισ του που 
βρίςκονται τυχόν ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ. Ο Κανονιςμόσ καταργεί επίςθσ 
τθν Οδθγία 95/46 που ιταν εδϊ και 20 χρόνια το βαςικό νομοκζτθμα για τθν προςταςία 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε επίπεδο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
Ο νζοσ γενικόσ κανονιςμόσ ζχει ςχεδιαςτεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να δϊςει ςτουσ πολίτεσ 
μεγαλφτερο ζλεγχο των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων ςτα πλαίςια του νζου, ψθφιακοφ κόςμου και 
των διεκνϊν ςυναλλαγϊν.  
Περικά από τα βαςικά ςτοιχεία του Ξανονιςμοφ είναι τα εξισ: 

 Δικαίωμα ςτθν λικθ: Πταν εκλείπει ο λόγοσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ι το 
υποκείμενο αίρει τθν ςυγκατάκεςι του (ςε περίπτωςθ που αυτι είναι αναγκαία), ι όταν 
τα δεδομζνα υποβλικθκαν ςε παράνομθ επεξεργαςία κ.τ.λ. το υποκείμενο ζχει δικαίωμα 
να ηθτιςει τθν διαγραφι των δεδομζνων και ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ζχει υποχρζωςθ 
άμεςα να τα διαγράψει και, αν τα ζχει δθμοςιοποιιςει, να ενθμερϊςει και όλουσ τουσ 
άλλουσ που τα ζχουν αναδθμοςιεφςει ότι το υποκείμενο ηιτθςε τθν διαγραφι τουσ. 

 Χαφισ ςυγκατάκεςθ: Πταν δεν υπάρχει άλλθ νόμιμι βάςθ, το κάκε άτομο 
(ενδιαφερόμενο πρόςωπο) πρζπει να δϊςει τθν ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία 
των προςωπικϊν του δεδομζνων. 

 Δικαίωμα φορθτότθτασ των δεδομζνων: Το υποκείμενο (ενδιαφερόμενο πρόςωπο) ζχει 
δικαίωμα να ηθτά από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ να λαμβάνει τα δεδομζνα ςε κοινϊσ 
αναγνωρίςιμο μορφότυπο, κακϊσ και τθν απευκείασ διαβίβαςθ των δεδομζνων του ςε 
άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. 

 Ωποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ παραβιάςεων αςφάλειασ: Πταν ο υπεφκυνοσ λάβει γνϊςθ 
τθν παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν ανεξάρτθτθ 
αρχι που είναι υπεφκυνθ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Σε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ θ γνωςτοποίθςθ πρζπει να γίνεται και ςτο ίδιο το υποκείμενο των 
δεδομζνων. 

 Διαςυνοριακι διαβίβαςθ δεδομζνων: Θ οδθγία περιλαμβάνει ξεκάκαρουσ κανόνεσ για τθ 
διαβίβαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων από τισ αρχζσ επιβολισ του νόμου ςε αρχζσ εκτόσ 
τθσ ΕΕ, ζτςι ϊςτε να μθν υπονομεφεται το επίπεδο προςταςίασ των φυςικϊν προςϊπων 
που είναι κατοχυρωμζνο ςτθν ΕΕ. 
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 Ενθμζρωςθ για Δεδομζνα Υροςωπικοφ Χαρακτιρα: Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει 
να παρζχει ςτο υποκείμενα των δεδομζνων ενθμζρωςθ ςε ςαφι και κατανοθτι γλϊςςα 
για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθν οποία εκτελεί. 

 Υρόςτιμα από μθ ςυμμόρφωςθ: Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων επιφζρει και πρόςτιμα ςτισ επιχειριςεισ που τον παραβιάηουν 
ζωσ 20 εκατομ. € ι 4% του ςυνολικοφ παγκόςμιου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ("τηίροσ") 
του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. 

 Αρχζσ ωσ προσ τθν ποιότθτα των δεδομζνων: Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να 
επιβεβαιϊνει ότι οι ακόλουκεσ αρχζσ προςταςίασ δεδομζνων τθροφνται: 

o Υρϊτθ Αρχι: Ρόμιμθ Επεξεργαςία (Lawful Processing): Τα προςωπικά δεδομζνα κα 
πρζπει να επεξεργάηονται με κεμιτό και νόμιμο τρόπο. 

o Δεφτερθ Αρχι: Υροςδιοριςμόσ του Χκοποφ (Purpose Specification): Τα προςωπικά 
δεδομζνα κα πρζπει να λαμβάνονται μόνο για ζναν ι περιςςότερουσ ςυγκεκριμζνουσ 
και νόμιμουσ ςκοποφσ, και δεν πρζπει να υποβάλλονται ςε περαιτζρω επεξεργαςία με 
οποιονδιποτε τρόπο αςυμβίβαςτο με το ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ αυτοφσ 

o Ψρίτθ Αρχι: Χχετικότθτα Δεδομζνων (Data Relevancy): Τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα πρζπει να είναι κατάλλθλα, ςυναφι και όχι υπερβολικά ςε ςχζςθ με το 
ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ υφίςτανται επεξεργαςία. 

o Ψετάρτθ Αρχι: Ακρίβεια Δεδομζνων (Data Accuracy): Τα προςωπικά δεδομζνα πρζπει 
να είναι ακριβι και, εφόςον χρειάηεται, να ενθμερϊνονται. 

o Υζμπτθ Αρχι: Υεριοριςμζνθ Διατιρθςθ Δεδομζνων (Limited Data Retention): Τα 
προςωπικά δεδομζνα που ζχουν επεξεργαςκεί για οποιονδιποτε ςκοπό ι ςκοποφσ 
δεν κα πρζπει να διατθροφνται για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από ό, τι είναι 
απαραίτθτο για το ςκοπό αυτό ι τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. 

o Ζκτθ Αρχι: Κεμιτι Επεξεργαςία (Fair Processing): Τα προςωπικά δεδομζνα κα πρζπει 
να υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςφμφωνα με τα δικαιϊματα των υποκειμζνων των 
δεδομζνων δυνάμει του παρόντοσ νόμου. 

o Ζβδομθ Αρχι: Οογοδοςία (Accountability): Για κάκε πράξθ επεξεργαςίασ, ιδίωσ με τθ 
χριςθ νζων τεχνολογιϊν, που ενδζχεται να επιφζρει υψθλό κίνδυνο για τα 
δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ φυςικϊν προςϊπων απαιτείται θ διενζργεια ΕΑΡΔ, 
πριν τθν επεξεργαςία, με ςκοπό τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων των ςχεδιαηόμενων 
πράξεων. 

 Ωπεφκυνοσ Υροςταςίασ Δεδομζνων (DPO): Σε κάκε δθμόςιο φορζα (εκτόσ από τα 
δικαςτιρια ςτο πλαίςιο των δικαιοδοτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων, εάν τα κράτθ επιλζξουν 
να τα εξαιρζςουν) και ςε κάκε ιδιωτικό φορζα που λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων 
τουσ παρακολουκοφν υποκείμενα δεδομζνων ςε μεγάλθ κλίμακα ι επεξεργάηονται 
ευαίςκθτα δεδομζνα, ορίηεται ζνα πρόςωπο ωσ DPO (Data Protection Officer). Ο DPO 
λειτουργεί ωσ μια εςωτερικι Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων που διαςφαλίηει ότι θ δθμόςια 
υπθρεςία ι ο ιδιωτικόσ φορζασ τθρεί τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ και ςυνεργάηεται με 
τθν Εκνικι Αρχι Ρροςταςίασ για τθν τιρθςθ των διατάξεων. 

 Εκτίμθςθ Επιπτϊςεων Υροςταςίασ Δεδομζνων: Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να 
επιβεβαιϊνει ότι εφαρμόηεται μια διαδικαςία για τθ διεξαγωγι μιασ αξιολόγθςθσ των 
κινδφνων προςταςίασ των δεδομζνων (Data Protection Impact Assessment) ςε όλεσ τισ 
επιχειρθςιακζσ μονάδεσ. 
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I.A.2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Στόχοσ του ζργου είναι θ υποςτιριξθ του Διμου Ακθναίων για τθν ςυμμόρφωςθ των κεντρικϊν 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και των ςχετικϊν διαδικαςιϊν με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό 
για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων GDPR (General Data Protection Regulation). 

Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ κάτωκι υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κατθγοριοποιοφνται ςε 5 
Ενότθτεσ Εργαςιϊν (ΕΕ): 

 ΕΕ1. Αποτφπωςθ, ςχεδιαςμόσ και μελζτθ εφαρμογισ για τθ ςυμμόρφωςθ με το νζο 
Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR.  

 ΕΕ2. Υπθρεςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, αρχείων καταγραφισ και κατθγοριοποίθςι τουσ, 
βάςει του Γενικοφ Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ GDPR.  

 ΕΕ3. Διαμόρφωςθ πολιτικισ αςφάλειασ.  

 ΕΕ4. Επιχειρθςιακι ςυμμόρφωςθ με το νζο Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR.  

 ΕΕ5. Διοίκθςθ του ζργου του Συμβοφλου.  
 

I.A.3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει ενδεικτικά τισ παρακάτω Εργαςίεσ ανά Ενότθτα Εργαςιϊν: 

I.A.3.1. ΕΕ1. Αποτφπωςθ, ςχεδιαςμόσ και μελζτθ εφαρμογισ για τθ ςυμμόρφωςθ με το νζο 
Ευρωπαϊκό Ξανονιςμό GDPR.  

Σφμφωνα με το γενικό κανονιςμό GDPR και ιδιαίτερα με το Άρκρο 5 «Αρχζσ που διζπουν τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», το Άρκρο 6 «Νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ», 
το Άρκρο 7 «Ρροχποκζςεισ για ςυγκατάκεςθ», το Άρκρο 8 «Ρροχποκζςεισ που ιςχφουν για τθ 
ςυγκατάκεςθ παιδιοφ ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ τθσ κοινωνίασ των πλθροφοριϊν», το Άρκρο 9 
«Επεξεργαςία ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», το Άρκρο 10 
«Επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν ποινικζσ καταδίκεσ και 
αδικιματα» και το Άρκρο 11 «Επεξεργαςία θ οποία δεν απαιτεί εξακρίβωςθ ταυτότθτασ» κα 
πρζπει να υλοποιθκοφν απαραίτθτεσ μελζτεσ που κα αφοροφν τον τρόπο ςυγκζντρωςθσ και 
τον εξορκολογιςμό του φυςικοφ αρχείου κακϊσ και τισ υποδομζσ που κα απαιτθκοφν για το 
ψθφιοποιθμζνο αρχείο. Στθν παροφςα ενότθτα εντάςςεται και το ςφνολο των ενεργειϊν που κα 
απαιτθκοφν για τισ μελζτεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Διμου μετά τθν ψθφιοποίθςθ των 
αρχείων.  

Αναλυτικότερα,  

Ο Διμοσ Ακθναίων, για να μπορεί να εξυπθρετεί τουσ Δθμότεσ του, επεξεργάηεται Ρροςωπικά 
Δεδομζνα ςε πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ του. Σε κάκε επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 
που εκτελεί κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR. Κομμάτι 
του κανονιςμοφ ςχετίηεται με τισ προχποκζςεισ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων και 
των ειδικϊν κατθγοριϊν αυτϊν και περιγράφονται ςτα άρκρα 5 ζωσ 11 του κανονιςμοφ. Για 
επιτφχει τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα άρκρα αυτά του κανονιςμοφ, ο Διμοσ κα πρζπει να ζχει 
τον ζλεγχο των προςωπικϊν δεδομζνων που διαχειρίηεται κακϊσ και να γνωρίηει τθν χριςθ τουσ.  

Ο Διμοσ κα πρζπει να γνωρίηει επακριβϊσ τον τρόπο που ςυγκεντρϊνει τα προςωπικά δεδομζνα 
κακϊσ και το ςκοπό που εξυπθρετεί θ ςυλλογι αυτι. Επίςθσ είναι πρόδθλθ θ ανάγκθ για τον 
Διμο να προχωριςει ςε εξορκολογιςμό του φυςικοφ αρχείου και ςτθν ψθφιοποίθςθ του όπου 
είναι αυτό δυνατό. Ο ανάδοχοσ ςτθν παροφςα φάςθ καλείται να εκπονιςει τισ μελζτεσ αυτζσ που 
κα οδθγιςουν ςτον εξορκολογιςμό του τρόπου ςυλλογισ πλθροφοριϊν και του τρόπου τιρθςθσ 
του αρχείου που είναι απαραίτθτο για τον Διμο Ακθναίων. 
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Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, αλλά και για τθν ςυμμόρφωςθ με τον 
κανονιςμό GDPR, ο Διμοσ Ακθναίων επικυμεί να προχωριςει ςε ψθφιοποίθςθ του τρόπου 
ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων ελαχιςτοποιϊντασ τα φυςικά ζγγραφά που διαχειρίηεται ςτα 
απολφτωσ απαραίτθτα. Ομοίωσ  ςτο πλαίςιο τθσ ανάγκθσ αυτισ ο Διμοσ επικυμεί να 
ψθφιοποιιςει το φυςικό αρχείο που διακζτει ςιμερα με τρόπο αςφαλι και αποτελεςματικό. Θ 
ψθφιοποίθςθ του αρχείου αλλά και του τρόπου ςυλλογισ κα επιτρζψει ςτον Διμο να ζχει 
λεπτομερι γνϊςθ των προςωπικϊν δεδομζνων που επεξεργάηεται, και να γνωρίηει με ακρίβεια: 

• Ρου βρίςκονται 

• Για ποιο ςκοπό  

• Ροιοσ ζχει πρόςβαςθ  

• Για πόςο καιρό πρζπει να διατθροφνται  

• Τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που λαμβάνονται για προςταςία τουσ  

• κτλ.  

Ζχοντασ το ζλεγχο των προςωπικϊν δεδομζνων ο Διμοσ κα μπορεί να λογοδοτεί γι’ αυτά, αν 
αυτό χρειαςτεί, αλλά και να ικανοποιεί τα δικαιϊματα των υποκειμζνων των οποίων τα 
προςωπικά δεδομζνα ο Διμοσ επεξεργάηεται (άρκρα 13 ζωσ 22 του κανονιςμοφ).   

Ο ανάδοχοσ καλείται να εκπονιςει τισ μελζτεσ που είναι απαραίτθτεσ ζτςι ϊςτε να μπορζςει ο 
Διμοσ να επιτφχει το ςκοπό αυτό. Στόχοσ των μελετϊν αυτϊν είναι θ εφρυκμθ λειτουργία του 
Διμου αλλά και θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ του με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR. Πλεσ οι 
μελζτεσ κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνουν και προτάςεισ για τθν λειτουργία του Διμου μετά 
τθν υλοποίθςθ των προτάςεων των μελετϊν.   

Οι προτάςεισ και μελζτεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ το ςφνολο των 
διατάξεων του Ξανονιςμοφ. 

Χθμεία ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων  

Με γνϊμονα τα άρκρα του GDPR ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκπονιςει μελζτεσ αναφορικά με 
κάκε δραςτθριότθτα του Διμου ςτθν οποία γίνεται ςυλλογι προςωπικϊν δεδομζνων είτε 
απευκείασ από το υποκείμενο των δεδομζνων είτε εμμζςωσ μζςω άλλων υπθρεςιϊν . Ο 
ανάδοχοσ καλείται να μελετιςει τον υφιςτάμενο τρόπο ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων 
διενεργϊντασ τισ κατάλλθλεσ επιτόπιεσ ζρευνεσ, να κατανοιςει το ςκοπό για τον οποίο τα 
δεδομζνα ςυλλζγονται και να προτείνει τρόπουσ για τθν ψθφιοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει όλουσ τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο Διμοσ ςυλλζγει προςωπικά δεδομζνα ανεξαρτιτωσ των υποκείμενων 
που αφοροφν. 

Επιπρόςκετα κάκε περίπτωςθ ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων κα πρζπει να ενταχκεί ςτο 
πλαίςιο μιασ ι περιςςοτζρων δραςτθριοτιτων του Διμου οφτωσ ϊςτε να δικαιολογείται 
επαρκϊσ θ ανάγκθ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

Ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει μελζτθ για κάκε ςθμείο ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων που κα του 
υποδειχκεί από τον Διμο.  Στθν μελζτθ κα αναφζρονται αναλυτικά τα δεδομζνα που ςυλλζγονται 
ο ςκοπόσ για τον οποίο ςυλλζγονται θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν ςυλλογι τουσ, ο 
τρόποσ ψθφιοποίθςθσ των δεδομζνων, ϊςτε να επιτυγχάνεται:  

a. Συμμόρφωςθ με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR 

b. Βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν του Διμου  
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Ψιρθςθ και οργάνωςθ αρχείου  

Ο Διμοσ ςιμερα τθρεί εκτενζσ φυςικό αρχείο για διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του. Ο ανάδοχοσ 
αρχικά κα πρζπει κατανοιςει ςτο πλαίςιο ποιασ/ων δραςτθριότθτασ/ων του Διμου τθρείται 
αυτό το αρχείο και ποιοσ είναι ο ςκοπόσ φπαρξθσ του. Στθν ςυνζχεια κα πρζπει προτείνει 
τρόπουσ για τον εξορκολογιςμό του. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μελετιςει τθν ανάγκθ και τον 
ςκοπό φπαρξθσ του κάκε αρχείου του Διμου με επιτόπια ζρευνα. Οι μελζτεσ εξ ορκολογιςμοφ κα 
εκτείνονται και κα λαμβάνουν υπόψθ και το υπάρχον ψθφιακό αρχείο του Διμου οφτωσ ϊςτε να 
κακίςταται εφικτι θ ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων ςφμφωνα με τα άρκρα 13 
ζωσ 22 του GDPR.  

Στισ μελζτεσ για τον εξορκολογιςμό & Ψθφιοποίθςθ του αρχείου του Διμου ο ανάδοχοσ εκτόσ 
από τθν ικανοποίθςθ των διατάξεων του κανονιςμοφ GDPR  κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν 
ευχρθςτία αλλά και τθν εφρυκμθ λειτουργία του Διμου. Επίςθσ οι μελζτεσ κα πρζπει να 
λαμβάνουν υπόψθ και τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ του Διμου κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ απζναντι 
ςε άλλουσ φορείσ. 

Ανάλυςθ απόκλιςθσ από τον Ξανονιςμό  

Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ είναι θ τεκμθριωμζνθ αποτφπωςθ των προβλθματικϊν περιοχϊν και των 
ςχετικϊν ευρθμάτων απόκλιςθσ από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ. Στισ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου περιλαμβάνεται θ δθμιουργία του ςχετικοφ πίνακα που κα περιλαμβάνει ςχεδιαςμό 
διορκωτικϊν ενεργειϊν (controls) κατά περιοχι και άρκρο του Κανονιςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ 
το Σφςτθμα Συμμόρφωςθσ που ζχει ςχεδιαςκεί ωσ τελικόσ επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ και αναλφεται 
ςτισ επιμζρουσ μελζτεσ που περιεγράφθκαν παραπάνω. Οι προτεινόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ 
κα αντιςτοιχίηονται με τισ καταγεγραμμζνεσ δραςτθριότθτεσ του Διμου κακϊσ και με το ςχετικό 
τεκμθριωτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε για τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων.  

Τα αποκλίςεισ ςυμμόρφωςθσ που παρατθροφνται κα αξιολογοφνται ςε ςχζςθ με τθ ςοβαρότθτα 
των ςυνεπειϊν που μπορεί να ζχει για τον Διμο θ μθ ςυμμόρφωςθ με τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία 
του κανονιςμοφ.  

Να ςθμειωκεί ότι ςτο ςκζλοσ που αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του Διμου που απορρζουν από το 
μζροσ IV  του Κανονιςμοφ και ιδίωσ από το άρκρο 32, ο ανάδοχοσ κα περιλάβει μεταξφ άλλων 
ςτον πίνακα κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ που κα βαςίηονται ςτο πρότυπο ISO/IEC 
27001:2013 

  

I.A.3.2. ΕΕ2. Ωπθρεςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, αρχείων καταγραφισ και κατθγοριοποίθςι 
τουσ, βάςει του Γενικοφ Ευρωπαϊκοφ Ξανονιςμοφ GDPR.  

Θ υλοποίθςθ των μελετϊν τθσ Ε.Ε.1 κα επιτρζψει ςτο Διμο Ακθναίων να καταγράψει και να 
κατθγοριοποιιςει το ςφνολο των αρχείων δεδομζνων του ςφμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό 
Κανονιςμό GDPR. Στθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται το ςφνολο των ενεργειϊν που κα 
απαιτθκοφν για τθν καταγραφι και κατθγοριοποίθςθ του ςυνόλου των δεδομζνων του Διμου 
Ακθναίων.  

Αναλυτικότερα,  

Ρροκειμζνου ο Διμοσ Ακθναίων να ςυμμορφωκεί με το Άρκρο 30 του Γενικοφ Ευρωπαϊκοφ 
Κανονιςμοφ GDPR κα πρζπει να καταγράψει και να κατθγοριοποιιςει τα Ρροςωπικά Δεδομζνα 
τα οποία επεξεργάηεται και χειρίηεται. Για να το επιτφχει αυτό κα πρζπει ο ανάδοχοσ να παρζχει 
όλα τα μζςα και τισ υπθρεςίεσ για τθν καταγραφι και κατθγοριοποίθςθ αυτι.  Θ καταγραφι & 
κατθγοριοποίθςθ κα πρζπει να είναι πλιρθσ και να λαμβάνει υπόψθ όλα τα προςωπικά 
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δεδομζνα ανεξαρτιτωσ αν αυτά διατθροφνται ςε ζγραφα αρχεία ι θλεκτρονικά και ανεξαρτιτωσ 
του υποκειμζνου που αυτά αφοροφν.  

Θ επιτυχία τθσ καταγραφισ και κατθγοριοποίθςθσ είναι κρίςιμθ για τον Διμο, επιτυγχάνοντασ 
ζνα διττό ρόλο, αφενόσ ικανοποιϊντασ τθν απαίτθςθ του κανονιςμοφ για αυτογνωςία αναφορικά 
με τθν διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων και αφετζρου προετοιμάηοντασ τον οργανιςμό για τθν 
ικανοποίθςθ των αιτθμάτων άςκθςθσ δικαιωμάτων των υποκειμζνων, όπωσ αυτά προβλζπονται 
από τον κανονιςμό. 

Ο ανάδοχοσ καλείται να ςυντάξει ζνα πλιρεσ αρχείο του Άρκρου 30 που ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό κα πρζπει κατά ελάχιςτο να  περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

 Το όνομα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπευκφνου επεξεργαςίασ 

 Τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ  

 Τθν περιγραφι των κατθγοριϊν υποκειμζνων  

 Τισ κατθγορίεσ αποδεκτϊν  

 Τισ διαβιβάςεισ δεδομζνων  

 Τισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ διαγραφισ  

 Τθν γενικι περιγραφι των τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων  

Θ διαδικαςία καταγραφισ και κατθγοριοποίθςθσ για να είναι πλιρθσ κα χρειαςτεί τθν εμπλοκι 
προςωπικοφ από όλεσ τισ διευκφνςεισ του Διμου και ο ανάδοχοσ κα κλθκεί να καταλάβει 
αναλυτικά τθν οργανωτικι δομι του Διμου και τισ λειτουργίεσ αυτοφ. Καλείται δε ο ανάδοχοσ να 
χρθςιμοποιιςει τα μζςα εκείνα που ενδείκνυνται για να διεξάγει τθν διαδικαςία καταγραφισ και 
κατθγοριοποίθςθσ με τθν ελάχιςτθ δυνατι όχλθςθ προσ τθν κακθμερινι εργαςία του Διμου.  
Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ καλείται να καταγράψει τα προςωπικά δεδομζνα με τουσ εξισ 
τρόπουσ: 

1. Με τθν διενζργεια ςυναντιςεων εργαςίασ με βαςικζσ διευκφνςεισ του Διμου  

2. Με τθν χριςθ αυτοματοποιθμζνου εργαλείου καταγραφισ των δραςτθριοτιτων και των 

προςωπικϊν δεδομζνων που αυτζσ ζχουν  

3. Με τθν ςυνεντεφξεισ με άτομα που ζχουν εποπτικό ρόλο.  

Το Αρχείο του άρκρου 30 ςυμπλθρϊνεται με τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που ο Διμοσ 

λαμβάνει για τθν προάςπιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των υποκειμζνων των οποίων τα 

προςωπικά δεδομζνα ο Διμοσ επεξεργάηεται.  Θα πρζπει επίςθσ να καλφπτει το ςφνολο του 

φάςματοσ των δραςτθριοτιτων του Διμου και να περιλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του 

Διμου και των λειτουργιϊν του.  

Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν κα πρζπει να εςτιάςει ςτα ακόλουκα ςθμεία:  

 Είδθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που υφίςτανται επεξεργαςία ανά περίςταςθ  

 κατθγορίεσ υποκειμζνων ςτα οποία ανικουν τα δεδομζνα αυτά 

 Το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ ανά είδοσ δεδομζνων και κατθγορία υποκειμζνων 

 τισ κατθγορίεσ αποδεκτϊν ςτουσ οποίουσ γνωςτοποιοφνται τα προςωπικά δεδομζνα 

 τισ ενδεχόμενεσ διαβιβάςεισ προςωπικϊν δεδομζνων ςε τρίτεσ χϊρεσ 

 τθν δθμιουργία προφίλ  

 τισ προκεςμίεσ διαγραφισ των διάφορων κατθγοριϊν δεδομζνων, εάν υπάρχουν  

 τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που λαμβάνονται για τθν αςφάλεια των δεδομζνων 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να εξεταςτεί αν ο Διμοσ εκτόσ από υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, είναι και 
«εκτελϊν τθν επεξεργαςία» ςε δεδομζνα άλλου οργανιςμοφ, δθλαδι εάν υπάρχουν προςωπικά 
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δεδομζνα προερχόμενα από άλλον οργανιςμό, για λογαριαςμό του οποίου πραγματοποιείται θ 
επεξεργαςία τουσ. 

Οι τρόποι που ο ανάδοχοσ καλείται να χρθςιμοποιιςει για τθν δθμιουργία πλθρζςτερου και πιο 
ολοκλθρωμζνου αποτελζςματοσ είναι με τθν χριςθ των πιο κάτω τεχνικϊν: 

Χυναντιςεισ Εργαςίασ με όλεσ τισ βαςικζσ διευκφνςεισ 

Στο ςτάδιο αυτό ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διοργανϊςει ςυναντιςεισ εργαςίασ  με τα τμιματα 
εκείνα τα οποία κακορίηουν και ζχουν τθν ιδιοκτθςία των διαδικαςιϊν του Διμου, πολιτικϊν ι 
κανονιςμϊν που περιλαμβάνουν επεξεργαςία Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. Ο Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να ζχει το κατάλλθλο αυτό προςωπικό για να μπορζςει να διεξάγει τισ ςυνεντεφξεισ 
επιτόπια με εξειδικευμζνο προςωπικό ςυμβοφλων και να μπορζςει να ςυλλζξει για λογαριαςμό 
του Διμου τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το αρχείο του άρκρου 30.  

Ο ςκοπόσ των ςυναντιςεων αυτϊν είναι θ ανάλυςθ των υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων, και θ 
ςφγκριςθ με βζλτιςτεσ πρακτικζσ που ακολουκοφν άλλοι οργανιςμοί με παρόμοιο μζγεκοσ και 
αντικείμενο ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ του αναδόχου αναφορικά με 
τον τρόπο λειτουργίασ του Διμου.  Με το τρόπο αυτό κα μπορζςει ο ανάδοχοσ μζςω των 
εξειδικευμζνων ςυμβοφλων του να ςυλλζξει όλεσ τισ πλθροφορίεσ από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 
του Διμου 

Χυλλογι Υλθροφοριϊν με χριςθ αυτοματοποιθμζνου εργαλείου και ςυνεντεφξεισ  

Εναλλακτικά οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επεξεργαςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων κα πρζπει 
να ςυλλζγονται από τον ανάδοχο και μζςω ερωτθματολογίων και με τθν διενζργεια 
ςυνεντεφξεων.  

Για να μπορζςει να ευοδωκεί θ μζκοδοσ αυτι ο ανάδοχοσ καλείται να εςτιάςει ςτουσ πιο κάτω 
κρίςιμουσ παράγοντεσ: 

υμμετζχοντεσ. Κριτιριο για τθν επιλογι των ατόμων τα οποία είναι ςκόπιμο να ςυμμετζχουν 
ςτθν ςυλλογι πλθροφοριϊν, είναι να ζχουν ςαφι και ολοκλθρωμζνθ άποψθ για τισ 
επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ τθσ οργανικισ μονάδασ. Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο κα 
πρζπει να επιλζξει τα άτομα αυτά που κα χρειαςτεί να απευκυνκεί.  

Ερωτηματολόγια. Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν κα πρζπει να  βαςίηεται ςε δομθμζνο 
ερωτθματολόγιο διαμορφωμζνο ϊςτε να καλφπτει όλα τα κζματα τα οποία πρζπει να 
απαντθκοφν. Στο ερωτθματολόγιο κα πρζπει να υπάρχουν τυποποιθμζνεσ απαντιςεισ ϊςτε (α) 
να είναι δυνατόν να ςυγκρικοφν και να διαςταυρωκοφν τα ςυλλεγόμενα ςτοιχεία, (β) να είναι 
δυνατόν να εξαχκοφν ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα. Σε κάκε τυποποιθμζνθ απάντθςθ κα πρζπει 
να υπάρχει φυςικά δυνατότθτα να προςτεκοφν διευκρινιςτικά ςχόλια τα οποία κα πρζπει να 
αναλυκοφν από τουσ ςυμβοφλουσ κατά τθν φάςθ τθσ επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων. Τα 
ερωτθματολόγια κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται και να αξιολογοφνται με αυτοματοποιθμζνο 
τρόπο διευκολφνοντασ με αυτό το τρόπο τον Διμο. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ςχετικι 
εφαρμογι ςτον Διμο γι’ αυτό τον ςκοπό κακϊσ και εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ για να βοθκά 
τον Διμο κατά τθν διάρκεια ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων είτε με επιτόπια παρουςία είτε 
με απομακρυςμζνθ  

Βάςη δεδομζνων ςυνεντεφξεων. Με βάςθ τα ερωτθματολόγια κα πρζπει να δθμιουργθκοφν 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ. Με τθν κακοδιγθςθ των ςυμβοφλων του αναδόχου να ςυμπλθρωκοφν οι 
αντίςτοιχεσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ και τα δεδομζνα να καταχωροφνται ςε μια κεντρικι βάςθ  
δεδομζνων για περεταίρω επεξεργαςία και κατθγοριοποίθςθ. Ππου χρειάηεται κα πρζπει 
εναλλακτικά να διεξάγονται εξατομικευμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τα άτομα που ζχουν κακοριςτεί να 
βοθκιςουν ςτθν ςυλλογι των  πλθροφοριϊν.  
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Το παραδοτζο κα πρζπει να περιλαμβάνει το πλιρεσ «αρχείο του Άρκρου 30» περιλαμβάνοντασ 
και τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που λαμβάνει ο Διμοσ Ακθναίων για να προφυλάξει τα 
προςωπικά δεδομζνα.  Ροιο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διεξάγει ζνα ζλεγχο των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Διμου που φιλοξενοφν ι ειςάγουν δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα. 

Ζλεγχοσ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων 

Κατά τον ζλεγχο αυτό εξετάηονται όλα τα ςυςτιματα εκείνα που επεξεργάηονται προςωπικά 
δεδομζνα. Θα πρζπει ο ανάδοχοσ να κατανοιςει τθν τοπολογία των εγκατεςτθμζνων 
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, να κατανοιςει τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ αυτϊν και να 
αποτιμιςει τα τεχνολογικά μζτρα με τα οποία ο Διμοσ προςτατεφει τα δεδομζνα του.  

Στο πλαίςιο του ελζγχου αρχιτεκτονικισ, κα πρζπει ο ανάδοχοσ να αξιολογιςει τθν αςφάλεια τθσ 
αρχιτεκτονικισ του δικτφου και τθσ υποδομισ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και να εντοπίςει κενά 
αςφαλείασ. Τα κενά κα πρζπει να εντοπιςτοφν και  να αναγνωριςτοφν και θ γενικι αςφάλεια 
δικτφων  να αξιολογθκεί.  

Στθν ςυνζχεια ο ζλεγχοσ κα πρζπει να ςυνεχίςει ςτα μζτρα προςταςία που λαμβάνει ο Διμοσ για 
τα πλθροφοριακά ςυςτιματα., εξετάηοντασ τθν αρχιτεκτονικι πλθροφοριϊν, τισ 
χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ, τισ υποδομζσ πλθροφορικισ και άλλα. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 
εξετάςει όλα τα ςυςτιματα πλθροφορικισ επεξεργάηονται προςωπικά ςτοιχεία ι τα διατθροφν.  
Θα πρζπει επίςθσ να καταγράψει και αξιολογιςει και τα τεχνικά μζτρα ανά ςφςτθμα που 
λαμβάνονται.  

Τζλοσ ςτο πλαίςιο του ελζγχου πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κα πρζπει ο ανάδοχοσ να εξετάςει 
και τουσ κανόνεσ διακυβζρνθςθσ και αςφάλειασ του περιβάλλοντοσ πλθροφορικισ. Συγκεκριμζνα 
κα πρζπει να εξετάςει το ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν του Διμου, τισ 
αρμοδιότθτεσ διοίκθςθσ, τουσ ελζγχουσ, τισ πολιτικζσ αςφάλειασ, τα ςχζδια επιχειρθςιακισ 
ςυνζχειασ του Διμου και disaster recovery.  

Σκοπόσ του ελζγχου πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που περιεγράφθκε είναι να αξιολογθκεί το 
επίπεδο ετοιμότθτασ του Διμου για τθν προάςπιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων αλλά και για να 
μπορεί να γνωρίηει ανά πάςα ςτιγμι τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που χρθςιμοποιεί για τθν 
διαφφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνων. Είναι απαίτθςθ του κανονιςμοφ GDPR θ καταγραφι των 
τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων ςτο πλαίςιο του άρκρου 30 (άρκρο 30 παρ 1.η και 2.δ)  

Εκπόνθςθ Εκτίμθςθσ Αντικτφπου  Υροςταςίασ Δεδομζνων  

Πταν οι ενζργειεσ επεξεργαςίασ μποροφν να προκαλζςουν μεγάλο κίνδυνο ςτισ ελευκερίεσ των 
φυςικϊν προςϊπων, τότε είναι απαραίτθτθ θ Αξιολόγθςθ των Επιπτϊςεων Ρροςταςίασ 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DPIA). Θ DPIA είναι μία μζκοδοσ αποτίμθςθσ των πικανϊν επιπτϊςεων 
ςτθν ιδιωτικότθτα, που προκαλοφνται από μεκόδουσ επεξεργαςίασ ι πλθροφοριακά ςυςτιματα 
ι πρακτικζσ επεξεργαςίασ που ςχετίηονται με προςωπικά δεδομζνα. Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ 
τθσ καταγραφισ ο ανάδοχοσ καλείται να διεξάγει και να εκπονιςει εκτίμθςθ αντικτφπου 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων  (Data Processing Impact Assessment- DPIA) για τισ δραςτθριότθτεσ του 
Διμου που απαιτείται. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει μια DPIA για μζχρι 20 ςκοποφσ 
επεξεργαςίασ με πολφ υψθλό ρίςκο, όπωσ αυτοί κα προκφψουν από τθν νομικι αξιολόγθςθ των 
ςκοπϊν επεξεργαςίασ και κα υποδειχκοφν από τον Διμο.    

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει διεξάγει ςτο παρελκόν αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ αντικτφπου και κα 
πρζπει να ζχει μια ςαφι και αναλυτικι μεκοδολογία που κα ακολουκεί κατά τθν διάρκεια τθσ 
διεξαγωγισ τουσ. Θ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει κα πρζπει να περιγραφεί επαρκϊσ και 
αναλυτικά και κα πρζπει να οδθγεί ςε μια αναφορά DPIA.  Θ μεκοδολογία του αναδόχου κα 
προςδιορίηει επίςθσ τα κριτιρια που κα οδθγοφν ςτθν απόφαςθ αν χρειάηεται ι όχι θ διεξαγωγι 
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DPIA, με βάςθ τον κανονιςμό και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ από τθν Αρχι Ρροςταςίασ 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. Θ εκτίμθςθ αντικτφπου (DPIA) για κάκε δραςτθριότθτα που 
απαιτείται κακϊσ και θ διαδικαςία διεξαγωγισ DPIA αποτελοφν παραδοτζα του ζργου. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει ςτον Διμο το ςφνολο των 
εκτιμιςεων αντικτφπου που κα διεξάγει κακϊσ και τθν διαδικαςία που κα εκτελεί ο Διμοσ ςτο 
μζλλον για να διεξάγει εκτιμιςεισ αντικτφπου.  

Ραραδοτζα αυτισ τθσ φάςθσ αποτελοφν «το αρχείο δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων» ςφμφωνα με το Άρκρο 30,  μια ζκκεςθ τεχνικοφ ελζγχου 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, αλλιϊσ «Ζκκεςθ ελζγχου πλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων» κακϊσ 
και για όςεσ δραςτθριότθτεσ απαιτείται κα πρζπει να διεξαχκεί και να παραδοκεί εκτίμθςθ 
αντικτφπου (DPIA), παραδοτζο αποτελοφν «οι αναφορζσ τθσ εκτίμθςθσ αντικτφπου (DPIA)»    

I.A.3.3. ΕΕ3. Διαμόρφωςθ πολιτικισ αςφάλειασ.  

Σφμφωνα με το γενικό κανονιςμό GDPR και ιδιαίτερα με το άρκρο 30 «Αρχεία των 
δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ», με το άρκρο 40 «Κϊδικεσ Δεοντολογίασ» και το άρκρο 42 
«Ριςτοποίθςθ», ο Διμοσ Ακθναίων είναι υποχρεωμζνοσ να διαμορφϊςει πολιτικι αςφαλείασ για 
τθν προςταςία των δεδομζνων του. Στθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται το ςφνολο των 
ενεργειϊν που κα απαιτθκοφν τθν   καταγραφι των αναγκϊν και τθ διαμόρφωςθ πολιτικισ 
αςφαλείασ. 

Αναλυτικότερα,  

Ο Διμοσ Ακθναίων με ςεβαςμό ςτα υποκείμενα προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και ςτο Γενικό 
κανονιςμό GDPR οφείλει να διαφυλάςςει τα προςωπικά δεδομζνα που επεξεργάηεται 
διαμορφϊνοντασ  μια ενιαία πολιτικι αςφάλειασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. Θ πολιτικι αυτι κα 
πρζπει να διαμορφωκεί από εξειδικευμζνουσ ςτθν αςφάλεια πλθροφοριϊν και ςτον γενικό 
κανονιςμό GDPR του αναδόχου με βάςθ τισ ανάγκεσ του Διμου.  

Ριο ςυγκεκριμζνα θ πολιτικι που κα διαμορφωκεί από τον ανάδοχο κα πρζπει να λαμβάνει 
υπόψθ τθν διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων/πολιτϊν/ςυνεργατϊν κ.α. 
του Διμου Ακθναίων διαφυλάςςοντασ τα προςωπικά δεδομζνα και οργανωτικά.  Θ πολιτικι 
αςφάλειασ πζρα από τον κανονιςμό κα πρζπει να  λαμβάνει υπόψθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 
τμιματοσ του Διμου και να ορίηει το χειριςμό των προςωπικϊν δεδομζνων κατάλλθλα ανάλογα 
με τον τφπο τουσ και το αν αυτά είναι ευαίςκθτα ι αφοροφν παιδιά.  

Θ πολιτικι κα πρζπει απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, υπαλλιλουσ και ςυνεργάτεσ του 
Διμου με ζνα ςαφζσ και κατανοθτό τρόπο. Θα πρζπει να εξθγοφνται οι κφριοι οριςμοί τθσ 
πολιτικισ κακϊσ επίςθσ και οι ρόλοι ςτο πλαίςιο του Κανονιςμοφ. Θ πολιτικι αυτι κα αποτελεί 
μια πρακτικι εφαρμογι του κανονιςμοφ ςτον Διμο και ςε αυτι τθν πολιτικι κα μπορεί να 
ανατρζχει ο Διμοσ αναφορικά με τον κανονιςμό. Θα αποτελεί τθν βαςικι πολιτικι εφαρμογισ 
του κανονιςμοφ.  

Με τθν ςυγκεκριμζνθ πολιτικι κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι τα προςωπικά δεδομζνα 
επεξεργάηονται με τρόπο που να διαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ αςφάλεια πλθροφοριϊν. Επίςθσ 
κα πρζπει να προςδιορίηεται με ςαφινεια ο τρόποσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων.  

Συγκεκριμζνα θ πολιτικι που κα διαμορφωκεί κα πρζπει να ζχει κακολικι εφαρμογι και να 
καλφπτει τισ εξισ πτυχζσ του κανονιςμοφ:  

1. Γενικζσ ζννοιεσ και οριςμοί του κανονιςμοφ  

2. όλοι και ευκφνεσ  

3. Αρχζσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων  
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4. Δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων  

5. Συγκατάκεςθ  

6. Αςφάλεια Δεδομζνων  

7. Γνωςτοποίθςθ Δεδομζνων  

8. Διατιρθςθ και Καταςτροφι Δεδομζνων  

9. Μεταφορά Δεδομζνων  

10. Μθτρϊο πόρων πλθροφορικισ/απογραφι δεδομζνων 

Με τθν κατάρτιςθ τθσ ςχετικισ πολιτικισ, πολιτικισ αςφάλειασ ο Διμοσ κα μπορεί να εφαρμόηει 
κάκε φορά τισ ςωςτζσ δράςεισ γνωρίηοντασ πωσ να διαχειρίηεται τα προςωπικά δεδομζνα κάκε 
φορά και ςε κάκε περίπτωςθ. Επίςθσ είναι ςε κζςθ να ικανοποιεί τα δικαιϊματα των 
υποκειμζνων, να λογοδοτεί ςτισ αρχζσ αλλά και να ξζρει πωσ να αντιδρά ςε περιπτϊςεισ 
παραβίαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. Οι ςχετικζσ πολίτικζσ που απαιτοφνται από τον κανονιςμό 
κα πρζπει να απαρικμθκοφν και να παραδοκοφν από τον ανάδοχο και να παραδοκοφν ςτο 
πλαίςιο του ζργου. Ενδεικτικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει:  

A. Ρολιτικζσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων  

B. Ρολιτικι διαχείριςθσ Ρεριςτατικϊν Ραραβίαςθσ Δεδομζνων   

C. Ρολιτικι Ρροςταςίασ τθσ Ιδιωτικότθτασ από τον Σχεδιαςμό και εξ Οριςμοφ  

D. Ρολιτικι Εκτίμθςθσ Αντίκτυπου Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPIA)  

E. Ρολιτικι εκπαίδευςθσ  ςτον κανονιςμό GDPR 

I.A.3.4. ΕΕ4. Επιχειρθςιακι ςυμμόρφωςθ με το νζο Ευρωπαϊκό Ξανονιςμό GDPR.  

Ο Ευρωπαϊκόσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων GDPR (General Data Protection 
Regulation) απαιτεί τθ ςυμμόρφωςθ ολόκλθρου του οργανιςμοφ ςτισ απαιτιςεισ του. Στθν 
παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται το ενζργειεσ που κα απαιτθκοφν για τθν επιχειρθςιακι 
ςυμμόρφωςθ του Διμου Ακθναίων. Ριο ςυγκεκριμζνα   περιλαμβάνονται   εξειδικευμζνθ  
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για εκπαίδευςθ και για ςυγγραφι εγχειριδίων. 

Αναλυτικότερα,  

Ο Ευρωπαϊκόσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (GDPR) απαιτεί τθ 
ςυμμόρφωςθ ολόκλθρου του οργανιςμοφ του Διμου Ακθναίων με τισ απαιτιςεισ του. 
Συγκεκριμζνα ο Διμοσ κα πρζπει να μπορεί να ανταπεξζρχεται ςτισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 
ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται. Για να το επιτφχει αυτό κα πρζπει να 
μπορεί να υποςτθρίηει τθν εφαρμογι του ςε κακθμερινι βάςθ διαςφαλίηοντασ ότι ο κανονιςμόσ 
εφαρμόηεται και ςτθν πράξθ και οι διατάξεισ τουσ δεν μζνουν ανεφάρμοςτεσ.  

Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ καλείται να υποςτθρίξει τον Διμο παρζχοντασ ςυμβουλευτικζσ και 
εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ αναφορικά με τον κανονιςμό. Το φάςμα των υπθρεςιϊν εκτείνεται από 
αμιγϊσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, υποςτθρίηοντασ τθν κακθμερινι λειτουργία μζχρι τθν 
διοργάνωςθ ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ για το προςωπικό του διμου.  

Χυμβουλευτικζσ Ωπθρεςίεσ  

Ο Ανάδοχοσ καλείται να ςυνδράμει τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ ςτο Διμο παρζχοντασ 
πρακτικζσ ςυμβουλζσ και ςυνδράμοντασ τον Υπεφκυνο Ρροςταςίασ προςωπικϊν Δεδομζνων. Ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ  ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ 
πλθροφοριϊν και του GDPR.  
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Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν του αναδόχου κα πρζπει να καλφπτει τουσ πιο κάτω 
τομείσ:  

A. Σε νζεσ διεργαςίεσ με εφαρμογι του κανονιςμοφ ιδθ από τον ςχεδιαςμό και εξ 

οριςμοφ(by Design & by Default). Ο ςφμβουλοσ αφοφ ενθμερωκεί για νζεσ διεργαςίεσ κα 

γνωμοδοτεί για τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ από τον ςχεδιαςμό των διεργαςιϊν 

B. Θα ςυνδράμει κατά τθν υπογραφι παραρτθμάτων ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ 

(προςαρμοςμζνεσ με διατάξεισ για τον κανονιςμό) με τρίτεσ εταιρίεσ και του υπαλλιλουσ 

του Διμου, παρζχοντασ ςυμβουλζσ για τθν αναγκαιότθτα ι όχι   

C. Στθν ικανοποίθςθ ι μθ των αιτθμάτων των υποκειμζνων των προςωπικϊν δεδομζνων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα κα μπορεί να ςυμβουλεφει αναφορικά με τα αιτιματα που προβλζπει ο 

κανονιςμόσ:  

a. Ενθμζρωςθσ 

b. Ρρόςβαςθσ 

c. Διόρκωςθσ 

d. Διαγραφισ 

e. Ρεριοριςμοφ επεξεργαςίασ 

f. Στθν φορθτότθτα 

g. Εναντίωςθσ 

h. Δικαιϊματα ςχετικά με τθν αυτοματοποιθμζνθ ατομικι λιψθ αποφάςεων και τθν 

κατάρτιςθ προφίλ 

D. Σε περίπτωςθ λογοδοςίασ ςτισ αρχζσ  

E. Τεχνικϊν μζτρων που μπορεί να λάβει ο Διμοσ για τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων  

F. Τθν ςυνδρομι ςτθν ςυγγραφι εγχειριδίων και πολιτικϊν/διαδικαςιϊν αναφορικά με τον 

κανονιςμό  

Τζλοσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να επιβλζπει τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ ςτον Διμο και να 
παρεμβαίνει κεςμικά ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ κατά το πλείςτο  
δυνατό.  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον τζςςερεισ εξειδικευμζνουσ ςφμβουλουσ για το 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ, με περίπου τον μιςό από αυτό τον χρόνο να είναι ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Διμου.  

Εκπαίδευςθ Υροςωπικοφ 

Είναι υποχρζωςθ του Διμου να κρατάει τουσ υπαλλιλουσ του ενθμερωμζνουσ ςχετικά με τον 
κανονιςμό και τθν πρακτικι εφαρμογι του. Θα πρζπει να παραςχεκεί ζνα εκπαιδευτικό 
ςεμινάριο απευκυνόμενο ςτα ςτελζχθ, τουσ διευκυντζσ ι και το προςωπικό, το οποίο προςφζρει 
μία ολοκλθρωμζνθ ειςαγωγι ςτον Γενικό Κανονιςμό GDPR και μια πρακτικι κατανόθςθ των 
επιπτϊςεων και των νομικϊν απαιτιςεων. 

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να παρζχεται από ςυμβοφλουσ ζμπειρουσ ςτον τομζα του δικαίου και 
των πρακτικϊν προςταςίασ δεδομζνων, με βακιά γνϊςθ του GDPR και απευκφνεται ςε ςτελζχθ 
του Διμου που χρειάηεται να κατανοιςουν τισ απαιτιςεισ ςχετικά με το χειριςμό προςωπικϊν 
και ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. Θα πρζπει να αναλυκεί ο βακμόσ ςτον οποίο κα 
επθρεαςτεί θ κακθμερινι λειτουργία του Διμου, οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν πικανζσ δυςλειτουργίεσ τθσ δραςτθριότθτασ του, και φυςικά αλλαγζσ ςτθν 
λειτουργία που κα χρειαςτοφν ϊςτε να μθν απειλθκεί το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR 
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Οι ςτόχοι τθσ Εκπαίδευςθσ είναι: 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ βαςικζσ διατάξεισ του νομοκετικοφ / κανονιςτικοφ 

πλαιςίου που διζπει τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τον τρόπο που 

επθρεάηονται όχι μόνο οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του Διμου αλλά και οι 

προςωπικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ ςτο 

πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων που του ζχουν ανατεκεί. 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ των ατόμων που αςχολοφνται κυρίωσ με τισ πικανζσ ςυνζπειεσ που 

προκφπτουν από τθν παραβίαςθ των ςχετικϊν διατάξεων. Θ Μείωςθ του κινδφνου 

παραβίαςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου, με τθν ανάδειξθ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν 

δεδομζνων ωσ ενόσ πολφ ςθμαντικοφ κοινοφ εταιρικοφ ςτόχου. 

 Βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων από μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου που 

εμπλζκονται ςτθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των τμθμάτων του Διμου που 

εμπλζκονται ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Θ με πρακτικά παραδείγματα ενθμζρωςθ των υπαλλιλων για τθν εφαρμογι του 

κανονιςμοφ ςτθν πράξθ. 

 Σθμαντικι απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ εκ μζρουσ του Διμου για τθν αποτελεςματικι 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων προσ τουσ πελάτεσ, τουσ μετόχουσ και τουσ 

μελλοντικοφσ επενδυτζσ, τουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ, τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ και τζλοσ, 

τουσ εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ. 

Ραραδοτζο «Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου» ςε πζντε (5) τρίωρα τμιματα. 

I.A.3.5. ΕΕ5. Διοίκθςθ του ζργου του Χυμβοφλου.  

Θ παροφςα ενότθτα αφορά υπθρεςίεσ για τθ διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του 
παρόντοσ  Ζργου, και περιλαμβάνει προγραμματιςμό και απολογιςμό εργαςιϊν και εκροϊν, 
διαχείριςθ κινδφνων κλπ. 

O Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ςαφι μεκοδολογία διαχείριςθσ του ζργου, ϊςτε οι εργαςίεσ 
να εκτελοφνται αποτελεςματικά με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων οντοτιτων, 
να διαςφαλίηεται θ κάλυψθ όλων των απαιτιςεων και θ ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ, να αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά τα προβλιματα που 
ενδεχομζνωσ κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, και να παρζχεται ουςιαςτικι 
ενθμζρωςθ του Διμου κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει Υπεφκυνο ζργου, με κατάλλθλθ εμπειρία και προχπθρεςία ςτθν 
διαχείριςθ ςφνκετων ζργων, ο οποίοσ κα επιφορτιςτεί με τθν ευκφνθ να ςχεδιάςει, να εκτελζςει, 
να ολοκλθρϊςει και να παραδϊςει το ζργο ςφμφωνα με τα ςυμφωνθκζντα. 

Ο Υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικό ςχζδιο ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται 
όλα τα ςτάδια και οι επιμζρουσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ 
του ςυμφωνθκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ. 

Το Σχζδιο Ζργου κα είναι το εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του ζργου και για τον 
ζγκαιρο εντοπιςμό ενδεχομζνων κακυςτεριςεων ι προβλθμάτων. 

Ο Υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να ενθμερϊνει διεξοδικά τον Διμο για τθν πορεία του ζργου και 
για τα κζματα που ανακφπτουν, κατακζτοντασ 2-μθνιαίεσ αναφορζσ προόδου και 
διοργανϊνοντασ ςυνεδριάςεισ με τουσ υπευκφνουσ του Διμου όταν απαιτείται, ςτισ οποίεσ κα 
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ςυηθτοφνται οι θ πορεία του ζργου και κα ςυμφωνοφνται ενζργειεσ για τθν πορεία του ζργου 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του αλλά και τισ ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ του Διμου. 

Εάν υπάρχουν αλλαγζσ ςτθν πορεία του ζργου, ο υπεφκυνοσ ζργου κα ανακεωρεί το ςχζδιο 
εκτζλεςθσ. ςφμφωνα με τα ςυμφωνθκζντα και κα το κοινοποιεί ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

I.A.4. Παραδοηέα 

Τα ελάχιςτα παραδοτζα του παρόντοσ Ζργου ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

α/α Υαραδοτζο Ενδεικτικό περιεχόμενο Χρόνοσ υποβολισ 

 Ενότθτα Εργαςιϊν 1   

Ρ1.1 Μελζτεσ για τον τρόπο 
ςυγκζντρωςθσ 
προςωπικϊν δεδομζνων  

Ρεριλαμβάνει:  

 Μελζτθ για κάκε ςθμείο 
ςυλλογισ προςωπικϊν 
δεδομζνων και εξορκολογιςμοφ 
τθσ ςυλλογισ 

Εντόσ 6μινου από τθν 
ενθμζρωςθ του 
ανάδοχου για τουσ 
τρόπουσ ςυλλογισ 

Ρ1.2 Μελζτεσ για τον 
εξορκολογιςμό του 
αρχείου και ψθφιοποίθςθ 
του  

Ρεριλαμβάνει:  

 Μελζτθ για κάκε αρχείο 
(ζντυπο ι θλεκτρονικό) 
πρόταςθ για ψθφιοποίθςθ και 
εξορκολογιςμό  

Εντόσ 6μινου από τθν 
ενθμζρωςθ του 
ανάδοχου για το αρχείο  

Ρ.1.3 Ανάλυςθ Αποκλίςεων Θ Ανάλυςθ Αποκλίςεων κα εκπονθκεί 
με βάςθ Ρίνακα Ελζγχου που κα 
καταρτίςει ο ανάδοχοσ κατά περιοχι 
και άρκρο του κανονιςμοφ, και 
ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που ζχει 
περιλάβει ςτισ Μελζτεσ των ανωτζρω 
ςθμείων 1 & 2. Για κάκε ςθμείο 
ελζγχου, και με βάςθ τθν αποτφπωςθ 
που ζχει προθγθκεί, κα περιγραφεί θ 
τρζχουςα κατάςταςθ του Διμου και κα 
τεκμθριωκοφν για όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ/ςκοποφσ 
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 
του Διμου κατά περίπτωςθ: 

– Τα ευριματα απόκλιςθσ – κενά 
ςυμμόρφωςθσ ι 

– Θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ 
του Κανονιςμοφ ι 

– Θ περίπτωςθ μθ εφαρμογισ του 
ςθμείου ελζγχου 

Θ ανάλυςθ αποκλίςεων κα 
περιλαμβάνει επιπρόςκετα ανά ςθμείο 
ελζγχου τθν εκτίμθςθ του βακμοφ 
επικινδυνότθτασ των αποκλίςεων που 
εντοπίςτθκαν ωσ ςυνάρτθςθ των 
ςυνεπειϊν που μπορεί αυτζσ να ζχουν 

Εντόσ 4μινου από τθν 
ολοκλιρωςθ των Ρ1.1 
& Ρ1.2 
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για το Διμο ςε νομικό, οικονομικό και 
επιχειρθςιακό-λειτουργικό επίπεδο 
αλλά και ςε ςχζςθ με τθν εικόνα, φιμθ 
και αξιοπιςτία του Διμου 

 Ενότθτα Εργαςιϊν 2   

Ρ2.1 Λίςτα δραςτθριοτιτων 
του Διμου 

Ρεριλαμβάνει: 

 Ρλιρθ λίςτα δραςτθριοτιτων 
του Διμου  

Εντόσ 4μινου 

Ρ2.2 Αρχείο του Διμου άρκρου 
30 αναλυτικό 

Ρεριλαμβάνει: 

 Είδθ προςωπικϊν Δεδομζνων 

 Κατθγορίεσ υποκειμζνων  

 Σκοπό Επεξεργαςίασ  

 Κατθγορίεσ αποδεκτϊν  

 Διαβιβάςεισ ςε τρίτεσ χϊρεσ 

 Δθμιουργία προφίλ  

 Ρροκεςμίεσ διαγραφισ  

 Τεχνικά και οργανωτικά μζτρα 

Εντόσ 8 μθνϊν  

Ρ2.3 Ζκκεςθ ελζγχου 
πλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων  

Ρεριλαμβάνει: 

 Τεχνικά μζτρα  

 Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ  

Εντόσ 6 μθνϊν 

Ρ2.4 Αναφορζσ εκτίμθςθσ 
αντικτφπου 

Ρεριλαμβάνει: 

 Το πλικοσ των αναφορϊν 
εκτίμθςθσ αντικτφπου που 
απαιτοφνται 

Εντόσ 6 μθνϊν από τον 
προςδιοριςμό των 
δραςτθριοτιτων που 
απαιτοφν τθν αναφορά 

 Ενότθτα Εργαςιϊν 3   

Ρ3.1 Ρολιτικι Αςφάλειασ  Ρεριλαμβάνει: 

 Γενικζσ ζννοιεσ και οριςμοί του 
κανονιςμοφ  

 όλοι και ευκφνεσ  

 Αρχζσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων  

 Δικαιϊματα των υποκειμζνων 
των δεδομζνων  

 Συγκατάκεςθ  

 Αςφάλεια Δεδομζνων  

 Γνωςτοποίθςθ Δεδομζνων  

 Διατιρθςθ και Καταςτροφι 
Δεδομζνων  

 Μεταφορά Δεδομζνων  

 Μθτρϊο πόρων πλθροφορικισ 

Στο τζλοσ (ςε 10 μινεσ) 

 Ενότθτα Εργαςιϊν 4   

Ρ4.1 2-μθνιαίεσ εκκζςεισ 
προόδου υποςτιριξισ των 
δραςτθριοτιτων του 
Διμου 

Ρεριλαμβάνει: 

 Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ με 
βάςθ τον κανονιςμό   

 Νομικζσ υπθρεςίεσ με βάςθ τον 

2-μθνιαίωσ, εντόσ 
10θμζρου από το 
πζρασ κάκε διμινου 
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κανονιςμό  

 Τεχνικζσ υπθρεςίεσ με βάςθ τον 
κανονιςμό  

Ρ4.2 Εκπαίδευςθ Ρεριλαμβάνει: 

 Εκπαίδευςθ με βάςθ τον 
κανονιςμό ςε 5 τρίωρα 
μακιματα 

Στο τζλοσ (ςε 10 μινεσ)  

 Ενότθτα Εργαςιϊν 5   

Ρ5.1 2-μθνιαίεσ εκκζςεισ 
προόδου υλοποίθςθσ 
ζργου Συμβοφλου 

Ρεριλαμβάνει: 

 Απολογιςμόσ εργαςιϊν των 
Ενοτιτων Εργαςιϊν και ςχετικϊν 
εκροϊν του Συμβοφλου 
(Ρεπραγμζνα) για τθν περίοδο 
αναφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
μεταξφ άλλων απολογιςμοφ: 
o Τεκμθριωμζνων ειςθγιςεων  
o Συναντιςεων  
o Υποβολϊν μελετϊν κλπ. 

 Ρροβλιματα και δυςκολίεσ του 
ζργου Συμβοφλου που 
διαπιςτϊκθκαν και προτάςεισ 
αντιμετϊπιςθσ 

 Ανακεϊρθςθ αρχείου κινδφνων 
 Ρρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

επόμενθσ περιόδου 

2-μθνιαίωσ, εντόσ 
10θμζρου από το 
πζρασ κάκε διμινου 

 

I.A.5. Γιάρκεια ζύμβαζης - Υρονοδιάγραμμα 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου του Συμβοφλου είναι δζκα (10) μινεσ. 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ αναλυτικό χρονο-
διάγραμμα (τφπου Gantt Chart ι αντίςτοιχου) του Ζργου προκειμζνου να αποςαφθνιςτοφν ο 
προβλεπόμενοσ χρονοπρογραμματιςμόσ των εργαςιϊν, τθσ παράδοςθσ των προϊόντων του Ζργου 
κλπ. Επίςθσ, κα πρζπει να παρακζτουν και όλεσ τισ τυχόν παραδοχζσ, βάςει των οποίων τζλεςαν 
τον προγραμματιςμό των διάφορων εργαςιϊν.  

Ενδεικτικό χ/δ ζργου: 

 

 Ενότθτεσ Εργαςίασ  Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ1
0 

1.  Αποτφπωςθ, ςχεδιαςμόσ και μελζτθ 
εφαρμογισ για τθ ςυμμόρφωςθ με το νζο 
ευρωπαϊκό κανονιςμό GDPR 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

2.  Υπθρεςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, αρχείων 
καταγραφισ και κατθγοριοποίθςι τουσ, βάςει 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   
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 Ενότθτεσ Εργαςίασ  Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ1
0 

του Γενικοφ Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ GDPR 

3.  Διαμόρφωςθ πολιτικισ αςφάλειασ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

4.  Επιχειρθςιακι ςυμμόρφωςθ με GDPR & 
εκπαίδευςθ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

5.  Διοίκθςθ του ζργου   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

 

I.A.6. Ομάδα Έργοσ/ τήμα Γιοίκηζης ηης ύμβαζης 

I.A.6.1. Χχιμα Διοίκθςθσ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 

για τθν οργάνωςθ του Ζργου, το προςωπικό που κα διακζςει για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, το 

αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςτο Ζργο.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά κα αναφζρεται: 

a. θ Ομάδα  Ζργου, δθλαδι, θ ςφνκεςι τθσ (ςε επίπεδο ρόλων ι οντοτιτων), θ κατανομι 

ρόλων-αρμοδιοτιτων και ο τρόποσ οργάνωςθσ και επιμεριςμοφ κακθκόντων,  

b. θ κατανομι προςφερόμενου ανκρωποχρόνου (ανά ςτζλεχοσ ι ρόλο ι pool) ςε ενότθτεσ 

εργαςιϊν ι/και τυχόν περαιτζρω βάκοσ ανάλυςθσ (παραδοτζα)   

Τυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά από 

ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ του Κυρίωσ 

Ζργου και του Ζργου του Αναδόχου. 

I.A.6.2. Σμάδα Ζργου - Απαιτιςεισ 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα απαιτθκεί ο υποψιφιοσ να διακζςει Ομάδα ζργου (ΟΕ) που 
απαρτίηεται κατ’ ελάχιςτον από εξειδικευμζνα ςτελζχθ (βαςικοί εμπειρογνϊμονεσ) που ζχουν 
οριςκεί ςτθν παράγραφο 2.2.6  

Επιπρόςκετα ο υποψιφιοσ, πζραν των ανωτζρω ςτελεχϊν, μπορεί να απαςχολιςει ςτο ζργο  

a) Κατά περίπτωςθ άλλουσ εμπειρογνϊμονεσ (μθ βαςικοί εμπειρογνϊμονεσ) ςε 

οποιαδιποτε αντικείμενα, κατά τθν κρίςθ του, όπωσ π.χ. ςτισ ειδικότθτεσ των βαςικϊν 

εμπειρογνωμόνων -με μικρότερθ εμπειρία- για τθν υποςτιριξθ αυτϊν, εμπειρογνϊμονεσ 

ςε άλλεσ ειδικζσ κεματικζσ κλπ. 

b) λοιπά ςτελζχθ, χωρίσ υποχρζωςθ να τα ονοματίςει υποχρεωτικά ςτθν τεχνικι του 

προςφορά, για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, κατά τθν κρίςθ του, όπωσ π.χ. για διοικθτικι/ 

γραμματειακι υποςτιριξθ κλπ. Για τα ςτελζχθ αυτά που δεν κα είναι ονοματιςμζνα, ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει κατθγορίεσ (pools) ςτελεχϊν με ςαφι αναφορά ςτο ρόλο 

τουσ (κακικοντα) ςτο ζργο και τθν εξειδίκευςθ ι το προφίλ τουσ. 
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Σ ςυνολικόσ προςφερόμενοσ ανκρωποχρόνοσ εκτιμάται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπου 
250 α/μ. Εκ του ςυνολικοφ, ο προςφερόμενοσ ανκρωποχρόνοσ των βαςικϊν εμπειρογνωμόνων 
(περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6) δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 80 α/μ. 

Για όλα τα μζλθ τθσ ΟΕ που ονοματίηονται (περιπτϊςεισ των βαςικϊν εμπειρογνωμόνων τθσ 
παραγράφου 2.2.6 και, εφόςον ςυμπεριλθφκοφν πρόςκετοι -μθ βαςικοί- εμπειρογνϊμονεσ, 
περίπτωςθ a τθσ παροφςθσ παραγράφου), ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει 
ςτθν τεχνικι προςφορά του βιογραφικά ςθμειϊματα (ςε παραρτιματα αυτισ). 

I.A.7. Γιαζθάλιζη Ποιόηηηας ηοσ Έργοσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να περιγράψει τισ μεκόδουσ ι/και τα μζτρα ι/και τισ 
διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςει για τθν παρακολοφκθςθ και διαςφάλιςθ ποιότθτασ κατά το 
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των παρεχόμενων ςτο πλαίςιο του Ζργου υπθρεςιϊν. 

I.A.8. Σόπος σλοποίηζης/ παροτής ηων σπηρεζιών 

Θ ζδρα του Αναδόχου, θ ζδρα του φορζα λειτουργίασ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά 
περίπτωςθ ωσ προκφπτει από τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

ΠΕΦΣΧ Β - ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Μζγιςτθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  560.000,00 ευρϊ 

ΦΡΑ (24%): 134.400,00 ευρϊ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί, με ζναν από τουσ τρόπουσ που περιγράφεται 
ςτθν παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ, τον οποίο κα επιλζξει ο υποψιφιοσ ςτθν οικονομικι 
προςφορά του. 

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ II – Υεριεχόμενα Ψεχνικισ Υροςφοράσ  

Θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του Ζργου που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ, και να παρζχει τα πλιρθ ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Τα περιεχόμενά τθσ κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω κεφάλαια και 
υποενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι: παρουςίαςθ του προςφζροντοσ, τθσ καταλλθλότθτάσ του για τθν υλοποίθςθ 
του ζργου  

2. Υεριβάλλον ζργου – Ειδικζσ απαιτιςεισ: Συνολικι αντίλθψθ του υποψιφιου για το Ζργο 
και τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ του, ειδικζσ απαιτιςεισ - ιδιαιτερότθτεσ, κρίςιμοι 
παράγοντεσ επιτυχίασ, κίνδυνοι του ζργου και προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ 

3. Πεκοδολογία Ωλοποίθςθσ : Ενότθτεσ Εργαςίασ και ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ/ 
εργαςίεσ, παραδοτζα, χρονοδιάγραμμα 

4. Υεριγραφι Ωπθρεςιϊν: Ρεριγραφι των προτεινόμενων υπθρεςιϊν,  του εφρουσ  και του 
τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων και των προδιαγραφϊν του ζργου ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ επίτευξθ των ςτόχων του ζργου   

5. Σργάνωςθ Διοίκθςθσ: Ρροτεινόμενο ςχιμα Διοίκθςθσ του Ζργου, ρόλοι & αρμοδιότθτεσ, 
αντιςτοίχιςθ προςϊπων ςε ρόλουσ/αρμοδιότθτεσ (για τα ονοματιςμζνα ςτελζχθ), 
κατανομι προςφερόμενου ανκρωποχρόνου (ανά ςτζλεχοσ ι ρόλο ι pool) ανά ενότθτα 
εργαςίασ ι/και περαιτζρω βάκοσ ανάλυςθσ (παραδοτζα). 

6. Χχιμα επικοινωνίασ. 
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7. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ: Μζτρα ελζγχου ποιότθτασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
παραδοτζων 

8. Σικονομικι προςφορά ΧΩΦΛΧ ΨΛΠΕΧ (Υποπίνακεσ 1 και 2). Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά 
ςε τιμζσ / κόςτοσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ. 

Τα βιογραφικά ςθμειϊματα παρατίκενται ςε Ραράρτθμα. Τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ (π.χ. 
τεχνικά φυλλάδια, τυποποιθμζνεσ μεκοδολογίεσ με ι χωρίσ προςαρμογζσ κλπ.), και εφόςον 
κρίνονται απαραίτθτεσ, μποροφν να παρατίκενται ςε επόμενα παραρτιματα. 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IIΛ – Ωπόδειγμα Σικονομικισ Υροςφοράσ 

 
Υποπίνακασ 1 (Υπθρεςιϊν) 

Α/

Α 

Ονοματεπϊνυμο 

Στελζχουσ ι pool 
όλοσ ςτο Ζργο 

Ανκρω

πομινε

σ 

Τιμι Α/Μ 

(χωρίσ 

ΦΡΑ) 

Συνολικι 

αξία 

είδουσ 

(χωρίσ 

ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 24% 

*€+ 

Συνολικι 

αξία (με 

ΦΡΑ) 

1        

2        

3        

…        

ν        

 Υποςφνολο Υπθρεςιϊν (η)  (α) (β) (γ) 

 

Υποπίνακασ 2 (Δαπανϊν) 

Α/

Α 
Δαπάνθ 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 

Ροςότ

θτα 

Τιμι 

μονάδασ 

(χωρίσ 

ΦΡΑ) 

Συνολικι 

αξία 

είδουσ 

(χωρίσ 

ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 24% 

*€+ 

Συνολικι 

αξία είδουσ 

(με ΦΡΑ) 

1        

2        

3        

…        

ν        

 Υποςφνολο Δαπανϊν   (δ) (ε) (ςτ) 

 

 
Υίνακασ Χυνολικισ προςφοράσ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίσ ΦΡΑ) (ςε €) (α)+(δ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίσ ΦΡΑ) - 
ΟΛΟΓΑΦΩΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΡΑ) (ςε €) (γ)+(ςτ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΡΑ) -  ΟΛΟΓΑΦΩΣ  

Ψρόποσ πλθρωμισ (επιλζγεται από τον υποψήφιο):  

 ΨΦΣΥΣΧ Α):  Ψμθματικζσ πλθρωμζσ, με χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ (30% του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΥΑ ) 

 ΨΦΣΥΣΧ Β):  Ψμθματικζσ πλθρωμζσ, χωρίσ χοριγθςθ προκαταβολισ 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ:  ζωσ  ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ <ςυμπληρϊνεται από τον υποψήφιο> 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV – Ωποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ A : ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: τθ Διμοσ Ακθναίων Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ και Επιχειρθςιακϊν 
Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.)  

Λιοςίων 22, 10438 Ακινα 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 
τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……………….. 
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον 
ΦΡΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Ρροκιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για 
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………… (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον τριάντα (30) μζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.   

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.   

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ B: ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: τθ Διμοσ Ακθναίων Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ και Επιχειρθςιακϊν 
Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.)  

Λιοςίων 22, 10438 Ακινα  

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του 
ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Ρροκιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ Γ: ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΘΧ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: τθ Διμοσ Ακθναίων Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία Μθχανογράφθςθσ και Επιχειρθςιακϊν 
Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.)  

Λιοςίων 22, 10438 Ακινα  

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},  

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ποςοςτό τθσ 
λαμβανόμενθσ προκαταβολισ) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ 
………… (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ποςό τθσ λαμβανόμενθσ προκαταβολισ) ςφμφωνα με τθ 
ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., που αφορά ςτο 
διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ) …………., για τθν υλοποίθςθ  του Ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του Ζργου) ……… 
……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν 
περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ 
(ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ........................., 
πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ 
…………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι 
Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι του άρκρου 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει 
να είναι διπλάςιοσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ του ζργου , όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 
ςχετικό Κεφάλαιο τθσ διακιρυξθσ)». 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι 
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