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Ανακζτουςα Αρχι 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) 

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 

Ψθφιοποίθςθ, Ηλεκτρονικι Αρχειοκζτθςθ και  
Τεκμθρίωςθ Φυςικοφ Αρχείου Είςπραξθσ Βεβαιωμζνων 

Ραραβάςεων τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων του 
Διμου Ακθναίων  

Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  επτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (750.000,00 €) 

Ρροχπολογιςμόσ με ΦΡΑ 24%:  εννιακόςιεσ τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ (930.000,00 €) 

Διάρκεια Σφμβαςθσ/Χρόνοσ Ραράδοςθσ:  Οκτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτιριο Ανάκεςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και υπθρεςιϊν. 

Ημερομθνίεσ: 

Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Διαδικτυακι πφλθ τθσ 

ΕΣΗΔΗΣ 

05/02/2020  

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 05/02/2020 και ϊρα 13.00 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 12/03/2020 και ϊρα 13.00  

Αποςτολισ και δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο: 05/02/2020 

Αποςτολι για Δθμοςίευςθ ςτθν ΕΕΕΕ: 04/02/2020 

Ανάρτθςθσ ςτο διαδίκτυο και ςτο ΚΗΜΔΗΣ 05/02/2020 

Αρ. Διακιρυξθσ:   748/04-02-2020 

ΑΔΑΜ Διακιρυξθσ: Βλ. Υδατογράφθμα 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΔΑΕΜ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10438 

Τθλζφωνο 2144062700 εςωτ.:351 

Φαξ 2105278043 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  daem@daem.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ραναγιϊτθσ Σκαφιδάσ 
daem@daem.gr 

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

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η 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 ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ Α 11/ 8.6.2006). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

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

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 

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

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

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ κακϊσ και 

από τθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο διαδίκτυο www.daem.gr. 

1.2 Στοιχεία 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.  

1.3 Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1.3.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μετατροπι του αρχειακοφ υλικοφ (βεβαιϊςεισ 

παραβάςεων) τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων ςε ψθφιακό, θ  παροχι υπθρεςιϊν 

μθχανογραφικισ οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικϊν 

Ρροςόδων του Διμου Ακθναίων με τθ δθμιουργία θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ 

(καταλογογράφθςθ) και θ δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ και αξιόπιςτθσ βάςθσ ψθφιοποιθμζνων 

πλθροφοριϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν ςυςχζτιςθ όλου του ψθφιοποιθμζνου αρχείου ςτο 

mailto:daem@daem.gr
mailto:daem@daem.gr
http://www.daem.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 6 

Διπλογραφικό του Διμου Ακθναίων. Στόχοσ είναι θ υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ που κα δίνει τθ δυνατότθτα ςάρωςθσ οπτικισ αναγνϊριςθσ & 

ςυλλογισ δεδομζνων, ενϊ παράλλθλα κα δίνει τθ δυνατότθτα εξαγωγισ των ςυλλεχκζντων 

πεδίων ςε βάςθ δεδομζνων. 

1.3.2. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ζργο περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ψθφιοποίθςθ περίπου 9.000.000 ςελίδων που αποτελοφν το ςφνολο του αρχειακοφ 
υλικοφ (βεβαιϊςεισ παραβάςεων). 

 Αυτοματοποιθμζνθ Οπτικι Αναγνϊριςθ επιλεγμζνων πεδίων των ςαρωμζνων ςελίδων. 

 Υπθρεςίεσ επαλικευςθσ των αποτελεςμάτων τθσ αναγνϊριςθσ και καταχϊρθςθσ (data 
entry) όπου απαιτείται. 

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ & εξοικείωςθσ με τεχνολογίεσ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ 
δεδομζνων. 

 Ρρομικεια & εγκατάςταςθ άδειασ λογιςμικοφ για τθν κάλυψθ των μελλοντικϊν 
αναγκϊν κατθγοριοποίθςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων από βεβαιϊςεισ παραβάςεων. 

 Υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ του λογιςμικοφ οπτικισ αναγνϊριςθσ & ςυλλογισ 
δεδομζνων.  

 Συντιρθςθ για τθν προςφερόμενθ άδεια λογιςμικοφ για διάςτθμα 2 ετϊν μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  72252000-6 

1.3.2. Οι Ρροςφορζσ κα υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν και υπθρεςιϊν που 

περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ αυτϊν. 

1.3.3. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων τριάντα 

χιλιάδων ευρϊ  (930.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 

επτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ € ΦΡΑ 24%: 750.000,00 €) (ΦΡΑ 24%: εκατόν ογδόντα χιλιάδεσ 

ευρϊ (180.000,00€). 

1.3.4. Η διάρκεια ολοκλιρωςθσ και παράδοςθσ των Υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ 

(8) μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

Ραραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπου επιςυνάπτονται οι ςχετικοί Ρίνακεσ.  

1.3.5.  Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για το ςφνολο των υπό προμικεια 

ειδϊν και υπθρεςιϊν. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 

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

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 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”,  

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

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

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

– του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

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

Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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, 

– τθν  υπ’ αρικμ. πρωτ. 124889/25.04.2019 Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ του Διμου 

Ακθναίων και τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε., «Ψθφιοποίθςθ, Τεκμθρίωςθ, Μθχανογραφικι Οργάνωςθ, 

Ηλεκτρονικι Αρχειοκζτθςθ και Αναβάκμιςθ Εφαρμογϊν του Συςτιματοσ Είςπραξθσ 

Βεβαιωμζνων Ραραβάςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων του Διμου Ακθναίων». 

– τθσ υπ.’ αρικμ. 1/27-01-2020 κ.8   απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/03/2020 και ϊρα 13.00 .  

Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 18/03/2020 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13.00  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

04/02/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

B. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

- Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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- Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ςτισ 05/02/2020:  http://www.promitheus.gov.gr. 

- Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί μία φορά ςε 2 
θμεριςιεσ οικονομικζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ, ςτισ 05/02/2020  ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 

- Η 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)  

- Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL):  www.daem.gr  ςτθν διαδρομι : www.daem.gr ► προκθρφξεισ, 
ςτισ 05/02/2020. 

Γ. Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνει τον ανάδοχο 

 

 

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. Η 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 κακϋ όλθ 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://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.daem.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

– θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το ΚΗΜΔΗΣ 

– θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ   

– 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 - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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 Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δϊδεκα 

(12) 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.Η.ΔΗ.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 ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Η 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) Πταν, 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) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Η διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

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.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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 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. 

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 

πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-

10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 

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

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, επιφυλαςςόμενου του δικαιϊματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να 

αξιϊςει εάν το κρίνει ςκόπιμο τθ μετάφραςι τουσ. 

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 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και 

γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 

τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 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.Σ.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 
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ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 

εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 

διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 

τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα IV. 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 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. Η 

ΔΑΕΜ ΑΕ, διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ 

περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

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 δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ  (15.000,00 €) για το ςφνολο των παρεχόμενων Υπθρεςιϊν. 

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. 
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Η 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. Η 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. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ.  

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η 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 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  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). 

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). 
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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 

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 ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 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 (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Εφόςον ςυντρζχει μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ 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 οικονομικόσ 

φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο 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 
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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, 

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. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

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

γεγονότοσ. 
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2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ 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. 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. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά 

τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 

73 του ν. 4412/2016. 

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 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και 
τθ Σφμβαςθσ.  

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 του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί 

φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για 

να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω 

οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου 

ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

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 διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ 

για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν κατά τθν τελευταία τριετία 

(ι από τθ ςφςταςι τουσ, αν αυτι ζγινε μζςα ςτθν τελευταία τριετία) μζςο κφκλο εργαςιϊν των 

τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018) ίςο με το 200%  του 

προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ δραςτθριοποιοφνται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο 

των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο Μ.Ο. κφκλου εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ 

χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι ίςοσ με το 200% του προχπολογιςμοφ του 

Ζργου. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, λόγω του εξειδικευμζνου χαρακτιρα 
των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν,  για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι φορείσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ τουσ από το διαγωνιςμό, απαιτείται: 

 

Α. Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ςχετικι εναςχόλθςθ με το αντικείμενο του ζργου 
ζχοντασ ολοκλθρϊςει κατά τθν τελευταία τετραετία ζργα ψθφιοποίθςθσ ςυνολικοφ όγκου 
ςελίδων κατ’ ελάχιςτον διπλάςιου του όγκου ςελίδων  του προσ ανάκεςθ ζργου ιτοι 18.000.000 
ςελίδεσ, που αποδεικνφεται από κατάλογο των ζργων που ζχουν αναλάβει τθν τελευταία 
τετραετία (2016, 2017, 2018, 2019), θ εγκυρότθτα του οποίου κα επιβεβαιϊνεται από Βεβαίωςθ 
Καλισ Εκτζλεςθσ του ενδιαφερόμενου φορζα. Ο κατάλογοσ ζργων κα ακολουκεί το υπόδειγμα 
του Ρίνακα 2, τθσ Ραραγράφου Β, του παραρτιματοσ ΙΙ. 

 

Β. Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ςχετικι εναςχόλθςθ με το αντικείμενο του ζργου 
ζχοντασ ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τρία (3) ζργα ςχετικά με τθν προμικεια λογιςμικοφ Οπτικισ 
Αναγνϊριςθσ Χαρακτιρων & Συλλογισ Δεδομζνων με δυνατότθτα επεξεργαςίασ ςυνολικοφ 
όγκου ςελίδων τουλάχιςτον διπλάςιου από αυτόν του ηθτοφμενου ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ 
λογιςμικοφ ιτοι 1.200.000 ςελίδεσ, που αποδεικνφεται από κατάλογο των ζργων που ζχουν 
αναλάβει τθν τελευταία τετραετία (2016, 2017, 2018, 2019).  Επιπλζον, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να ζχει εκτελζςει τισ ανάλογεσ υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, κακϊσ 
και τθν παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθ χριςθ, τθ διαχείριςθ και τθν 
κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ. Η εγκυρότθτα των ζργων κα επιβεβαιϊνεται από 
Βεβαίωςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του ενδιαφερόμενου φορζα. Ο κατάλογοσ ζργων κα ακολουκεί το 
υπόδειγμα του Ρίνακα 2, τθσ Ραραγράφου Β, του παραρτιματοσ ΙΙ. 

 

Γ. Να ζχουν εκτελζςει κατά τθν τελευταία τετραετία (2016, 2017, 2018, 2019) ζργα που 
απαιτοφςαν τθν ςυνολικι καταχϊρθςθ / πλθκτρολόγθςθ ςτοιχείων άνω των 6.000.000 καρτζλων 
με τουλάχιςτον 4 πεδία ανά καρτζλα. 

 

Δ) Κατ' ελάχιςτον το 50% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για τθν παροχι πάςθσ φφςθσ 
υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ κα πρζπει να καλφπτεται από υπαλλιλουσ του 
υποψιφιου Αναδόχου με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ μιςκωτισ εργαςίασ ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ από κάποιο μζλοσ τθσ και κα πρζπει να περιλαμβάνει παράλλθλα, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτελζχθ: 

1. ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρίεσ: 

- Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν κετικισ κατεφκυνςθσ 
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- Κατ’ ελάχιςτον 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςε Διαχείριςθ Ζργων 
Ψθφιοποίθςθσ 

- Κατ’ ελάχιςτον πιςτοποίθςθ PMI ι ιςοδφναμθ 

2. Ζναν (1) Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου με 10-ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε 
Ζργα Ψθφιοποίθςθσ. 

 

3. Τρεισ (3) τουλάχιςτον τεχνικοφσ που να διακζτουν πιςτοποιθμζνεσ γνϊςεισ ειδικοφ επάνω 
ςτο λογιςμικό Οπτικισ Αναγνϊριςθσ Χαρακτιρων & Συλλογισ Δεδομζνων από ζγγραφα 
που κα προςφερκεί. 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι δφναται πριν τθν υποβολι τθσ ςχετικισ προςφοράσ, να 

επιςκεφκοφν το φυςικό αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων δζκα πζντε (15) θμζρεσ το 

αργότερο, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, για να ζχουν ιδία 

αντίλθψθ για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ που πρόκειται να προςφζρουν, ερχόμενοι ςε 

ςυνεννόθςθ με τθν κα. Δζςποινα Ξενάκθ τθλ.: 214 4062700 εςωτ.: 381 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν 
ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ 
(εκδοκείςεσ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ): 

 Ρρότυπο ποιότθτασ ISO 9001:2015 (ι ιςοδφναμο) ςχετικό με τισ προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ & οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων. 

 Ρρότυπο αςφάλειασ πλθροφοριϊν ISO 27001:2013 (ι ιςοδφναμο) ςτον τομζα των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ειδικότερα ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ. 

Οι ανωτζρω πιςτοποιιςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ προμικειασ και των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθσ πολυπλοκότθτασ αυτϊν και τθσ ανάλογθσ διαςφάλιςθσ 

βιωςιμότθτασ και βζλτιςτθσ διαχείριςθσ του κφκλου ηωισ αυτϊν  κακϊσ επίςθσ και λόγω του 

απαιτοφμενου υψθλοφ επιπζδου αςφαλείασ των δεδομζνων και εφαρμογϊν. 

2.2.8 Στιριξθ 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. 
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι 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. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

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. 

 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 παραγράφου 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 
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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. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

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. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

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, που να 

ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 

άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 

2.2.3.1, 

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, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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 
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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.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Η 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. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, 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. Μζχρι να καταςτεί 

εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 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. 

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 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) 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 
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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, 

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 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 

2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 

τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 

2.2.5:  

Οι οικονομικοί φορείσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι, υποβάλλουν ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) κλειςμζνων 

διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018), ι από τθ ςφςταςι τουσ, αν αυτι ζγινε μζςα ςτθν 

τελευταία τριετία, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Ζνορκθ 

Βεβαίωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν 

υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Για το 2.2.6 Α) & Β): Ρίνακα των κυριότερων ολοκλθρωμζνων ζργων που εκτζλεςαν ι ςτα 

οποία ςυμμετείχαν κατά τα τελευταία τζςςερα (4) ζτθ (2016, 2017, 2018, 2019) από τισ οποίεσ 

να προκφπτει ότι πλθροφται θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ τθσ παρ. 2.2.6. 

Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΧΟΝΙΚΗ 

ΡΕΙΟΔΟΣ 

ΕΓΟΥ 

(από – ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

(τφποσ & θμ/νία) 

        

όπου ωσ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ» υποβάλλεται:  

– Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
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 Βεβαίωςθ Καλισ 
Εκτζλεςθσ υπογεγραμμζνθ από τον ιδιϊτθ τον ίδιο ι όπωρ εκπποζωπείηαι από ηον 
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Νόμιμο Εκππόζωπό ηος ή καηάλληλα εξοςζιοδοηημένο ππόζωπο, 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 παρουςιαςτεί αναλυτικά τουλάχιςτον τρία (3) επιτυχϊσ 

ολοκλθρωμζνα ζργα, ζνα για κακεμία από τισ κατθγορίεσ Α), Β) & Γ). Για τθν κάλυψθ των 

προχποκζςεων των 2.2.6 Α), Β) & Γ) υποβάλλονται τρεισ (3) διακριτοί πίνακεσ ςφμφωνα με το 

παραπάνω υπόδειγμα. 

Για το 2.2.6 Β): 

1) Ρίνακα των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ  Ζργου, ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

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 όλα τα ανωτζρω μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, από τα οποία να 

προκφπτει θ κάλυψθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ και ειδικότερα για τθν κάλυψθ των 

απαιτιςεων των παραγράφων 2.2.6 Β) 1 & Β) 3 απαιτείται για τον Υπεφκυνο Ζργου θ υποβολι 

αντιγράφου πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν & επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ PMI ι 

ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ για τον Υπεφκυνο Ζργου και για τουσ τεχνικοφσ επαγγελματικό 

πιςτοποιθτικό που να αποδεικνφει τισ ειδικζσ γνϊςεισ επάνω ςτο προςφερόμενο λογιςμικό. 

 

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 διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015, το οποίο να ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τισ προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ & οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων. 

β) Ριςτοποιθτικό αςφάλειασ πλθροφοριϊν ISO 27001:2013 (ι ιςοδφναμο) ςτον τομζα των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, και ειδικότερα με πεδίο εφαρμογισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ψθφιοποίθςθσ. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ) προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του .  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 

ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  
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οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 

αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  

του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ 

ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 

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.  

Η 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.  

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. 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 
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αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 

ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιριο Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Χαρακτθριςτικά και προδιαγραφζσ προςφερόµενων 

υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 

40% 

Κ2 Δομι, ςφνκεςθ και οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με 

τισ απαιτιςεισ του 

20% 

Κ3 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του ζργου – 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

10% 

Κ4 Χαρακτθριςτικά Ρροςφερόμενου Λογιςμικοφ  10% 

Κ5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ προςφερόμενου λογιςμικοφ 10% 

Κ6 Χρόνοσ και πλάνο εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε. 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

  

Κ1 Χαρακτθριςτικά και προδιαγραφζσ προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ 

τθσ διακιρυξθσ: Αξιολογείται θ πλθρότθτα τόςο ςε ό,τι αφορά τα 

χαρακτθριςτικά/προδιαγραφζσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν/προϊόντων ςε ςφγκριςθ με τα 

ηθτοφμενα τθσ Ρροκιρυξθσ όςο και θ ςυνολικι προςζγγιςθ τθσ λφςθσ.  

Κ2 Δομι, ςφνκεςθ και οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του: 

Αξιολογείται θ αποτελεςματικι οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου, το ςχιμα και μεκοδολογία 

διοίκθςθσ αυτισ, και θ ορκολογικι κατανομι αρμοδιοτιτων ςτουσ κατάλλθλουσ ρόλουσ και ςτα 

μζλθ τθσ Ομάδασ1.  

Κ3 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του ζργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ: 

Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων του αντικειμζνου του ζργου από τουσ 

υποψθφίουσ, κακϊσ και το κατά πόςο ζχουν γίνει αντιλθπτζσ οι ιδιαιτερότθτεσ που το 

διακρίνουν. Θα αξιολογθκεί κετικά θ φπαρξθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων-προςεγγίςεων, που 

εςτιάηουν ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του Ζργου. Αξιολογείται το προτεινόμενο ςχζδιο, κακϊσ και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου  

Κ4 Χαρακτθριςτικά προςφερόμενου λογιςμικοφ: Αξιολογείται θ κάλυψθ του ςυνόλου των 

ηθτοφμενων από τθν Ρροκιρυξθ χαρακτθριςτικϊν/προδιαγραφϊν του λογιςμικοφ.  

Κ5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Λογιςμικοφ: Αξιολογοφνται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

ςυντιρθςθσ βάςει τθσ περιγραφισ από τον Υποψιφιο Ανάδοχο  

                                                           
1
  Δεν αξιολογοφνται τα προςόντα και θ εμπειρία των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου. 
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Κ6 Χρόνοσ και πλάνο εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό τθσ ΔΑΕΜ Α.Ε.: Αξιολογείται το 

προτεινόμενο από τον υποψιφιο ανάδοχο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προσ το προςωπικό τθσ 

ΔΑΕΜ, θ δυνατότθτα παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ επάρκεια του εκπαιδευτι 

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

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Η 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 προςφοράσ.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

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

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ, που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ. 

Η κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ 

άποψθσ προςφοράσ γίνεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 

UΤ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 

UΜΑΧ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 

ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 

ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Η πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό 

Β, κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 1.3 και ςτα 

Ραραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο του ζργου.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
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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 Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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 Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017). 

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 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 

τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 

εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ 

ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα 

προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα 

προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν 

ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Η υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

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 

ΕΣΗΔΗΣ, 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. 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα.  

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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 

ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 

ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 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, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 

υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 

ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον ανακζτονται 

φορζα, 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 
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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. 

Η  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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

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 ΕΣΗΔΗΣ 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.  

Επιςυνάπτεται υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα IV. 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν 

ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

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 τυχόν 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. 

2.4.3.2  Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων  

υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

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.  
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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 ΕΣΗΔΗΣ, 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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα III τθσ 

διακιρυξθσ. 

Οι τιμζσ δίδονται ςε ευρϊ ανά μονάδα και πρζπει να είναι ςτρογγυλοποιθμζνεσ ςε τρία 

δεκαδικά ψθφία. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ ειδϊν και 

υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» τθν θλεκτρονικι 

οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ 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 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο αρχείο οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, που παράγεται 

με τθ διαδικαςία «εκτυπϊςεων» του ΕΣΗΔΗΣ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο  2.4.2.4. 

Το ποςό που κα καταχωρθκεί ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ κα είναι αυτό που 

αναγράφεται ςτθ γραμμι «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» τθσ ςτιλθσ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ» του 

Ρίνακα  του Ραραρτιματοσ ΙII 

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  

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. 

Η 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 
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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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ 

είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 

πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 

(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 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, 

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 άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά, 

που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ 

και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, 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: 

– Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» ςτισ 18/03/2020 και ϊρα 13.00  για όςουσ προςφζροντεσ ζχουν 

προςκομίςει εμπρόκεςμα τον ζντυπο φάκελο 

– 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 ΕΣΗΔΗΣ. Το περιεχόμενο των εντφπων φακζλων 

μονογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

– Ηλεκτρονικι 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. 

Η 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 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. Η 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 όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
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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. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 

Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. μαηί με αντίγραφο των 

αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 

ςταδίων. Κατά 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) Η 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 επιλζγεται ο προςφζρων με τθν 

μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα 

αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με 

επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  

ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί 

προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 

προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 

ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ 

3.2 Ρρόςκλθςθ 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) 
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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, κατά τισ 

διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά 

ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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 δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του 

παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 

ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 

των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ 

του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά 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 
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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 κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 

ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω 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 κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 

εκπτϊτου.   

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 

που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ.   

Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 

αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα 

ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., 

εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του 

ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 

που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 

επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν 

περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Η 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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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 ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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 πράξθ 

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 ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Η προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 

«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 

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. 

Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ 

μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν 

κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
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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 ΕΣΗΔΗΣ: 

– 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 

και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

– 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, ςφμφωνα και 

με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η 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. Η Αρχι επιλαμβάνεται 

αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 

παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 

υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται 

αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό 

με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ 

αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ ζωσ πζντε 

(5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 

προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Η 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. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 

ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 

ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 

αίτθςθσ ακφρωςθσ 

Η άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ. 

Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ 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. 

Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 

διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 

τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 

4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 

ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 

αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 

ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Η 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 και 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. 

Η 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.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 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 τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Η 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. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Η 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 ι 

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 Α.Α και εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 

πλθροί τισ ικανότθτεσ αυτζσ. 

4.4.3. Η 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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του 

ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

 Το 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου με τθν παράδοςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ. 

 To 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου μετά τθν επιτυχι ψθφιοποίθςθ του 100% των 
παραβάςεων  

 Το 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου με τθν οριςτικι παράδοςθ του ζργου. 
 

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

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.  

5.1.2. Toν 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:  

α) Κράτθςθ 0,07% 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 (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 

προδικαςτικϊν προςφυγϊν. 

Οι υπζρ τρίτων ανωτζρω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 

χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 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 
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αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του 

για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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. Ροινικζσ ριτρεσ 

δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ διάρκειασ των προκεςμιϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, 

επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

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 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. 

Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

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), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 

ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 

προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 

αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 

απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 

τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά 
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τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1. Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

6.1.1. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 

τθν Υποδιεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Ελεγχόμενθσ Στάκμευςθσ τθσ ΔΑΕΜ ΑΕ θ οποία και 

κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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. Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 

δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων 

από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με 

οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.3 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. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε οχτϊ  (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ των υπθρεςιϊν και υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται 

ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ,  όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I 

6.2.2. Η ςυνολικι διάρκεια μπορεί να παρατακεί μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν 

οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 

λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι 

τα αντίςτοιχα παραδοτζα, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 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. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1. Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 

παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

και ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

6.3.2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι 

τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 

4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 

παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν 

τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4. Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 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 παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 

οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 

επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220. 

6.3.5. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 

πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, 

κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ 

και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ 

εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 

αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.3.7. Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 

παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 

του ν. 4412/2016. 
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6.5 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 

παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 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. 

6.6 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ 

για διάρκεια 2 ετϊν από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κάνει 

αναλυτικι περιγραφι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτθν προςφορά του. 

6.7  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.7.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 

αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 

ςυμβάςεων.  

 

6.7.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 

εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει 

μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 

6.7.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι 

των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 

προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1 Ρεριβάλλον τθσ Σφμβαςθσ 

Α.1.1 Συνοπτικι Ρεριγραφι 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.). 

Η 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 λφςεων 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 ζργων πλθροφορικισ 

 ςτθν παροχι υποςτιριξθσ χρθςτϊν 

 ςτθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ 

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. 

Α.1.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ 
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Το αρχείο του τμιματοσ προςόδων του Διμου Ακθναίων περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, ζνα 
πρωτογενζσ αρχειακό υλικό παραβάςεων, που εκτιμάται πωσ απαρικμεί  περί τισ 9.000.000 
ςελίδεσ. Από το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό περί τισ 3.250.000 παραβάςεισ είναι χειρόγραφεσ 
διπλισ όψθσ και 2.327.500 αφοροφν μθχανογραφθμζνεσ παραβάςεισ (μονισ όψθσ), 
εκτυπωμζνεσ ςε κερμικό χαρτί.  
 
Κάκε παράβαςθ περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία: 

 Αρικμόσ παράβαςθσ 

 Αφξων αρικμόσ παράβαςθσ 

 Στοιχεία κατόχου ι οδθγοφ 

 Στοιχεία οχιματοσ 

 Ροςό προςτίμου 

 Τφποσ παράβαςθσ 

 Ημερομθνία παράβαςθσ 

 Τόποσ παράβαςθσ 
 

Το αρχείο παραβάςεων χρονολογείται από το 1995 ζωσ και το 2017. 
Κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψιν του ότι 
από μεγάλο μζροσ του αρχείου ενδζχεται να απαιτείται αφαίρεςθ ςυρραπτικϊν και κατάλλθλθ 
προετοιμαςία των εγγράφων π.χ. ίςιωμα ςε τςαλακωμζνεσ άκρεσ πριν από τθ διαδικαςία 
ςάρωςθσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει επίςθσ να λάβει υπόψιν του ότι θ πλειοψθφία των 
παραβάςεων είναι ςε κερμικό χαρτί και ότι υπάρχει περίπτωςθ να υπάρχουν αχνά ι 
δυςανάγνωςτα πεδία. Τζλοσ, λόγω τθσ παλαιότθτασ του αρχείου και τθσ κακισ ποιότθτασ που 
ενδεχομζνωσ να υπάρχει ςε μεγάλο όγκο των παραβάςεων ενδείκνυται θ χριςθ επίπεδου 
ςαρωτι για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ του αρχείου.  

Α.2 Αντικείμενο και ςτόχοσ του Ζργου 

Α.2.1 Στόχοσ του Ζργου 

Ο ςτόχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθχανογραφικι οργάνωςθ και υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν τθσ 
Δ/νςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων του Διμου Ακθναίων, θ μετατροπι του αρχειακοφ υλικοφ 
(βεβαιϊςεισ παραβάςεων) τθσ ωσ άνω Δ/νςθσ ςε ψθφιακό, και θ δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ και 
αξιόπιςτθσ βάςθσ ψθφιοποιθμζνων πλθροφοριϊν ςτθν υπθρεςία του πολίτθ, με απϊτερο ςτόχο 
τθν ενςωμάτωςθ όλου του ςυςχετιςμζνου αρχείου ςτο Διπλογραφικό του Διμου Ακθναίων.  

Α.2.2 Ρεριγραφι του αντικειμζνου του Ζργου 

Με τθν παροφςα Σφμβαςθ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
να υλοποιιςει τα κάτωκι: 
 
 Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ / ψθφιακισ επεξεργαςίασ 
 Υπθρεςίεσ Οπτικισ Αναγνϊριςθσ & Συλλογισ Δεδομζνων 
 Υπθρεςίεσ επαλικευςθ & καταχϊρθςθσ του ςυνόλου των ψθφιοποιθμζνων 

παραβάςεων  
 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτο λογιςμικό οπτικισ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ δεδομζνων  
 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ & παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ Οπτικισ Αναγνϊριςθσ 

Χαρακτιρων & Συλλογισ Δεδομζνων για τθν κάλυψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ 
ΔΑΕΜ. 

 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ 
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Α.2.2.1 Μορφι διακζςιμθσ πλθροφορίασ 

 Κάκε δεςμίδα παραβάςεων  περιζχει κατά μζςο όρο 500 ζγγραφα.  
 Τα μεγζκθ των προσ ψθφιοποίθςθ εγγράφων που περιλαμβάνονται ςτισ δεςμίδεσ δεν 

ξεπερνοφν το μζγεκοσ Α4. 
 Τα ζγγραφα είναι μονισ και διπλισ όψθσ. 
 Κάκε βεβαιωμζνθ παράβαςθ χαρακτθρίηεται από τθν θμερομθνία, τον αρικμό κλιςθσ, 

τον αφξοντα αρικμό φφλλου και τον αρικμό κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Τα παραπάνω 
ςτοιχεία μπορεί να είναι μθχανογραφθμζνα ι χειρόγραφα ανάλογα ςτο είδοσ και τθν 
παλαιότθτα των εγγράφων.  

 Οι φάκελοι είναι ταξινομθμζνοι ςε χρονολογικι ςειρά. 
 

Η υπθρεςία μασ είναι ςτθ διάκεςθ των υποψθφίων αναδόχων, εφόςον εκείνοι το επικυμοφν να 
προβοφν ςε επιτόπιο ζλεγχο των φακζλων ςτουσ χϊρουσ φφλαξθσ και αρχειοκζτθςθσ τουσ, 
προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ςυντάξουν τισ προςφορζσ τουσ. 

Α.2.3 Μελζτθ Εφαρμογισ, θ οποία περιλαμβάνει τα ακόλουκα:  

o Επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  

o Οριςτικοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν, λειτουργικϊν και τεχνικϊν Απαιτιςεων του Ζργου 
κακϊσ και οριοκζτθςθ - αποςαφινιςθ του εφρουσ του Ζργου, βάςει τθσ Σφμβαςθσ και 
τθσ Διακιρυξθσ 

o Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου. 

o Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου  

o Επικαιροποίθςθ τθσ ομάδασ ζργου 

Α.2.4  Ψθφιοποίθςθ, Οπτικι Αναγνϊριςθ & Συλλογι Δεδομζνων από δεςμίδεσ παραβάςεων 

Το ζργο τθσ ψθφιοποίθςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων κα υλοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ 

και παράδοςθ του αρχειακοφ υλικοφ από και προσ τθ ΔΑΕΜ. 

Ο Ανάδοχοσ κα εγγυάται προσ τθν ΔΑΕΜ Α.Ε. ότι θ  Ψθφιοποίθςθ του Φυςικοφ Αρχείου κα 
εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ οικείασ Σφμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ 
κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα που ιςχφουν ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ  
Ψθφιοποίθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί πλιρθ εχεμφκεια, να μθ γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ και να κρατεί 
μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του από τθν εκτζλεςθ τθσ οικείασ 
ςφμβαςθσ 

Για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα παράγραφο, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει και να παραμετροποιιςει κατάλλθλα ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

λογιςμικό αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ δεδομζνων από ζγγραφα. Το λογιςμικό κα 

πρζπει να είναι το ίδιο με αυτό που κα προμθκευτεί θ Ανακζτουςα Αρχι για τθ μελλοντικι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ. Σκοπόσ τθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ από τον Ανάδοχο 

κα είναι θ μεταφορά τθσ απαραίτθτθσ τεχνογνωςίασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

ικανοποίθςθ μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ ςε ψθφιοποίθςθ & ςυλλογι δεδομζνων.   
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Η διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία του προσ ψθφιοποίθςθ υλικοφ, 
τθν ψθφιοποίθςθ και παράλλθλθ ψθφιακι επεξεργαςία του υλικοφ (εφόςον απαιτθκεί, π.χ. 
αφαίρεςθ κορφβου κ.λπ.), κακϊσ και τθν αυτοματοποιθμζνθ οπτικι αναγνϊριςθ και ςυλλογι 
των  κάτωκι πεδίων από τισ παραβάςεισ: 

 Ημερομθνία 

 Αρικμόσ κλιςθσ 

 Αφξων αρικμόσ κλιςθσ 

 Αρικμόσ κυκλοφορίασ οχιματοσ 
.  

Τα ελάχιςτα ψθφιακά αρχεία που κα πρζπει να παραχκοφν και να παραδοκοφν  είναι: 

 Ζνα αρχείο PDF ανά παράβαςθ/κλιςθ με τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 
o Ανάλυςθ ςάρωςθσ 300 dpi 
o Χρωματικι απόδοςθ: Αποχρϊςεισ του γκρι 

 Ζνα αρχείο (txt ι csv) που κα περιλαμβάνει τα μεταδεδομζνα ανά παράβαςθ/κλιςθ, τα 
οποία κα ζχουν καταγραφεί για κάκε κλιςθ. 

 Τα παραπάνω μεταδεδομζνα κα είναι ςε μορφι κατάλλθλθ ζτςι ϊςτε να μπορεί να γίνει 
ειςαγωγι τουσ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι ακριβείσ προδιαγραφζσ 
τουσ κα κακοριςτοφν κατά τθ Μελζτθ Εφαρμογισ. 

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρίνεται ςε τυχόν 
ανακλιςεισ παραβάςεων τισ οποίεσ κα ζχει ςτθν κατοχι του. 
 

Διευκρινίηεται ότι : 

1) Ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςάρωςθ & τθ ςυλλογι 
δεδομζνων κα είναι κυριότθτασ του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτζο του ζργου. 

2) Για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό ςάρωςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί, ο Ανάδοχοσ κα 
διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ, τισ οποίεσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται 
να ελζγξει οποιαδιποτε ςτιγμι. 

3) Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει αναλυτικά ςτθν Τεχνικι προςφορά του 
τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιιςει για τθ ψθφιοποίθςθ και τθν 
ςχετικι επεξεργαςία του υλικοφ. 

Δειγματολθπτικόσ Ζλεγχοσ παραγόμενων προϊόντων ςάρωςθσ 

Η ποιότθτα των προϊόντων ψθφιοποίθςθσ κα ελζγχεται δειγματολθπτικά από αρμόδια ομάδα 
δειγματολθπτικοφ ελζγχου, μζςω προκακοριςμζνων ελζγχων. Οι ομάδεσ δειγματολθπτικοφ 
ελζγχου κα οριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα ζχουν, ωσ μζλθ, υπάλλθλουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Οι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται με οπτικι αντιπαραβολι των πρωτότυπων 
εγγράφων και των ςε θλεκτρονικι μορφι ςαρωμζνων εγγράφων. 

Στόχοσ των δειγματολθπτικϊν ελζγχων είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ψθφιοποίθςθσ  
αλλά και τθσ ορκισ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ μεταδεδομζνων . 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ελζγχων, αρμόδια ςτελζχθ του Αναδόχου κα ςυνδράμουν 
υποςτθρικτικά, ϊςτε θ ολοκλιρωςι των ελζγχων να γίνεται το ςυντομότερο δυνατό.  
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Ο Ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ειδικό λογιςμικό υποβοικθςθσ των ςτελεχϊν 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που κα εκτελοφν τον ποιοτικό ζλεγχο. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που τίκενται ωσ προσ τουσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ που κα 
πραγματοποιθκοφν, είναι οι ακόλουκεσ: 

 Οι ζλεγχοι, των ψθφιοποιθμζνων εγγράφων,  

o κα ξεκινοφν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ τθσ κάκε δεςμίδασ παραβάςεων  

o Το ελάχιςτο επίπεδο ορκότθτασ κα είναι 99,50% 

 Η επιλογι δείγματοσ  κα γίνεται με τυχαίο τρόπο από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι / και τον 
Φορζα Λειτουργίασ. 

 Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των λακϊν για μία ςυγκεκριμζνθ παρτίδα υπερβαίνει το 
αποδεκτό όριο, το οποίο ορίηεται από τθ μεκοδολογία ελζγχου που κα εφαρμοςτεί,   

o ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει διορκωτικζσ ενζργειεσ και να υποβάλλει εκ 
νζου τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα  

o αρμόδια ομάδα δειγματολθπτικοφ ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα 
πραγματοποιιςει νζο δειγματολθπτικό ζλεγχο 

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ αςτοχία του Αναδόχου είναι μικρότερθ από αυτι 
που ορίηει το Ροςοςτό Ροιότθτασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν ενζργειά 
του (νζα ςάρωςθ ι διόρκωςθ των λακϊν που εντοπίςτθκαν) μόνο για τισ παραβάςεισ 
ςτισ οποίεσ διαπιςτϊκθκε αςτοχία. Με τθν προχπόκεςθ τθσ διόρκωςθσ κα 
παραλαμβάνεται θ ςχετικι παρτίδα. 

Α.2.5 Επαλικευςθ & καταχϊρθςθ του ςυνόλου των ψθφιοποιθμζνων εγγράφων 

Ο Ανάδοχοσ πριν από τθν παράδοςθ οφείλει να περάςει από διαδικαςία επαλικευςθσ το 

ςφνολο των αποτελεςμάτων που προιλκαν από το λογιςμικό οπτικισ αναγνϊριςθσ και 

ςυλλογισ δεδομζνων, κακϊσ επίςθσ και να προχωριςει ςε καταχϊρθςθ των πεδίων που δεν 

αναγνωρίςτθκαν από το λογιςμικό.  

Α.2.6 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και  μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

αναφορικά με το λογιςμικό οπτικισ αναγνϊριςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων ςτα ςτελζχθ τθσ 

ΔΑΕΜ. Η εκπαίδευςθ κα καλφπτει τα κάτωκι πεδία: 

 Εκπαίδευςθ ςτθ διαχείριςθ του λογιςμικοφ  

 Εκπαίδευςθ ςτθν παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ 
 

Η εκπαίδευςθ κα γίνει από εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και κα πρζπει να 

περιλαμβάνει on the job training ςτθ διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ. 
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Το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευςθσ, όπωσ και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ κα πρζπει να τφχουν τθσ 

ζγκριςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Α.2.7 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ & παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ οπτικισ αναγνϊριςθσ & 
ςυλλογισ δεδομζνων από ζγγραφα για τθν κάλυψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ ΔΑΕΜ 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει τθν Ανακζτουςα Αρχι  με μία (1) άδεια λογιςμικοφ για τθν οπτικι 

αναγνϊριςθ και ςυλλογι δεδομζνων για τθν κάλυψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ ΔΑΕΜ. Το 

λογιςμικό κα πρζπει να είναι το ίδιο και με τα ίδια χαρακτθριςτικά με αυτό που κα υλοποιθκοφν 

οι υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων και κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςτουσ 

χϊρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με χριςθ υποδομισ που κα είναι κυριότθτασ τθσ Αρχισ. Τζλοσ, 

το λογιςμικό κα πρζπει να παραμετροποιθκεί κατάλλθλα προκειμζνου να καλφπτει τισ ανάγκεσ 

τθσ Αρχισ ςτθν οπτικι αναγνϊριςθ και ςυλλογι των επιλεγμζνων πεδίων των παραβάςεων.    

Α.2.8 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ 

για διάρκεια 2 ετϊν από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κάνει 

αναλυτικι περιγραφι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτθν προςφορά του. 

Είναι εμφανζσ ότι θ αυτοματοποιθμζνθ αναγνϊριςθ & ςυλλογι των ηθτοφμενων πεδίων 
αποτελεί ζναν από τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου. Αποτελεί επίςθσ τον 
βαςικότερο παράγοντα διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ πλθρότθτασ του φυςικοφ 
αρχείου. Ρροσ τοφτο, ο ανάδοχοσ κα προτείνει και κα τθριςει πιςτά τισ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ που από κοινοφ κα ςυμφωνθκοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ του παρόντοσ ζργου είναι θ εξοικείωςθ του προςωπικοφ 
τθσ ΔΑΕΜ με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ οπτικισ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ δεδομζνων από 
ζγγραφα με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ νζων καινοτόμων πρακτικϊν ςτθν κακθμερινι λειτουργία του 
φορζα και προςφορά βελτιωμζνων υπθρεςιϊν προσ τον Ρολίτθ. Κάποια οφζλθ που αναμζνεται 
να προκφψουν είναι τα κάτωκι: 

 Υποςτιριξθ του προςωπικοφ ςτο ζργο τουσ 

 Γριγορθ ανεφρεςθ – εκτφπωςθ – παράδοςθ των παραβάςεων κατόπιν ηιτθςθσ από τουσ 
πολίτεσ. 

 Μείωςθ των λακϊν που ενδζχεται να προκφπτουν από τθν μζχρι τϊρα  ςυμβατικι 
ταξινόμθςθ του αρχειακοφ υλικοφ. 

 Χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ διαδικαςία, με ταυτόχρονθ 
αφξθςθ τθσ ακρίβειασ  των ςτοιχείων. 

 Μείωςθ του χρόνου καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ. 

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ  και ςυνεπϊσ εξοικονόμθςθ 

χρόνου και πόρων. 

 Μείωςθ του απαιτοφμενου χρόνου εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν 

 Αςφάλεια των δεδομζνων 

 Διαφάνεια διαδικαςιϊν 

Ρριν τθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ πρζπει να προθγθκεί προετοιμαςία του υλικοφ, ϊςτε να 
αποφευχκοφν προβλιματα και αςτοχίεσ. Αρχικό μζλθμα τθσ ψθφιοποίθςθσ κα είναι θ 
διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ των πρωτοτφπων. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να λθφκοφν 
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μζτρα, τα οποία κα καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα επιλογϊν, από τθν επιλογι του κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ μζχρι τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν ςτο χϊρο ψθφιοποίθςθσ κοκ. 
Ραράλλθλα, κα πρζπει να γίνει προετοιμαςία των κατάλλθλων υποδομϊν ςε υλικό και 
λογιςμικό πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ. 

Κατά τθ ψθφιοποίθςθ και ψθφιακι επεξεργαςία πρζπει να ακολουκθκοφν τα ενδεδειγμζνα 
διεκνι πρότυπα και καλζσ πρακτικζσ. Στθ ψθφιοποίθςθ, θ ςωςτι χριςθ των προτφπων 
ςυμβάλλει κατά κφριο λόγο ςτθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ 
διατιρθςθσ και τθσ αςφάλειασ. Για τθν επίτευξθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
ψθφιοποίθςθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ κεωρείται ςκόπιμθ θ χριςθ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ, περιφερειακϊν, λογιςμικοφ ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ, κακϊσ και θ εμπειρία 
και πλιρθσ τεχνικι κατάρτιςθ των χειριςτϊν των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. 

Τα ψθφιακά ζγγραφα κα αποτελοφν ακριβι αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμθρίων ανεξάρτθτα 
από το μζγεκόσ τουσ, το είδοσ χαρτιοφ, το χρωματιςμό τουσ, διπλζσ όψεισ, κ.λπ..  

Το ςφνολο των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων, κακϊσ και των προϊόντων τουσ 
κα πρζπει να αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ τθν οποία κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ 
κα ελζγχεται κατά τθν παράδοςθ με βάςθ προςυμφωνθμζνο ςχζδιο δειγματολθπτικϊν ελζγχων 
αποδοχισ που κα διαςφαλίηει υψθλότατα επίπεδα ποιότθτασ και ακεραιότθτασ των δεδομζνων. 
Για τθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου ςτο χρονικό πλαίςιο και ςτισ απαιτιςεισ 
ποιότθτασ που κακορίηονται ςτθ Ρροκιρυξθ, κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν κρίςθ του Υποψθφίου 
Αναδόχου ο απαραίτθτοσ ποςοτικά και από πλευράσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν εξοπλιςμόσ και 
το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό. 

Οι προτάςεισ υλοποίθςθσ των υποψθφίων αναδόχων κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν όλα τα 
προαναφερόμενα χαρακτθριςτικά, ενϊ ταυτόχρονα θ υλοποίθςθ τουσ κα πρζπει να είναι 
αποδεδειγμζνα εφικτι με τθ χριςθ τρεχόντων τεχνολογικϊν εργαλείων, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ και με λογικό κόςτοσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα υλοποίθςθσ που κα 
υποβάλλουν οι Υποψιφιοι κα πρζπει να είναι επαρκϊσ επεξεργαςμζνο και λεπτομερϊσ 
τεκμθριωμζνο, ϊςτε να μπορεί να υλοποιθκεί άμεςα.   

Η ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου με τισ παραπάνω γενικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται 
ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ  προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ, κα 
ελζγχεται διαρκϊσ από τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν παραλαβι οποιουδιποτε μζρουσ του ζργου του. 

ΜΕΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων τριάντα 

χιλιάδων ευρϊ  (930.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 

επτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ € ΦΡΑ 24%: 750.000,00 €) (ΦΡΑ 24%: εκατόν ογδόντα χιλιάδεσ 

ευρϊ (180.000,00€). 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ & Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ    

Α. Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Η Τεχνικι Ρροςφορά του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα και κα περιζχει τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό 

*εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.+ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κακϊσ και οποιοδιποτε 

επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου και 

απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα 

αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
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α/α Ενότθτα Σφμφωνα με παραγράφουσ: 

1 Αντίλθψθ και Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ Ζργου  

1.1 
Κατανόθςθ των απαιτιςεων και του περιβάλλοντοσ του 

ζργου  

Ραράρτθμα 1 μζροσ Α και 

ςυγκεκριμζνα Α.2.1 Στόχοσ του 

ζργου 

2 Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ   

2.1 Μελζτθ εφαρμογισ Α.2.3 Μελζτθ εφαρμογισ 

2.2 
Ψθφιοποίθςθ, Οπτικι Αναγνϊριςθ & Συλλογι 

Δεδομζνων από δεςμίδεσ παραβάςεων 

Ο ςτόχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ 
μθχανογραφικι οργάνωςθ και 
υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν τθσ 
Δ/νςθσ Δθμοτικϊν Ρροςόδων του 
Διμου Ακθναίων, θ μετατροπι 
του αρχειακοφ υλικοφ (βεβαιϊςεισ 
παραβάςεων) τθσ ωσ άνω Δ/νςθσ 
ςε ψθφιακό, και θ δθμιουργία 
μιασ ςφγχρονθσ και αξιόπιςτθσ 
βάςθσ ψθφιοποιθμζνων 
πλθροφοριϊν ςτθν υπθρεςία του 
πολίτθ, με απϊτερο ςτόχο τθν 
ενςωμάτωςθ όλου του 
ςυςχετιςμζνου αρχείου ςτο 
Διπλογραφικό του Διμου 
Ακθναίων.  

Α.2.2 Ρεριγραφι του αντικειμζνου 
του Ζργου και Α.2.4  
Ψθφιοποίθςθ, Οπτικι Αναγνϊριςθ 
& Συλλογι Δεδομζνων από 
δεςμίδεσ παραβάςεων  

2.2 
 Επαλικευςθ & καταχϊρθςθ του ςυνόλου των 

ψθφιοποιθμζνων εγγράφων 

Α.2.5 Επαλικευςθ & καταχϊρθςθ 

του ςυνόλου των 

ψθφιοποιθμζνων εγγράφων 

2.5 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ A.2.6 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

2.6 

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ & παραμετροποίθςθ 

λογιςμικοφ οπτικισ αναγνϊριςθσ & ςυλλογισ δεδομζνων 

από ζγγραφα για τθν κάλυψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν 

τθσ ΔΑΕΜ 

Α.2.7 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ & 
παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ 
οπτικισ αναγνϊριςθσ & ςυλλογισ 
δεδομζνων από ζγγραφα για τθν 
κάλυψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν 
τθσ ΔΑΕΜ 

2.7 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α.2.8 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 
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α/α Ενότθτα Σφμφωνα με παραγράφουσ: 

3 Εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί   

4 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ζργου, Χρονοδιάγραμμα, 

Ομάδα Ζργου 
 

4 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ  

4.1 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, ςυμπλθρωμζνοι Ραράρτθμα ΙΙ, Ραρ. Β 

 

Β. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Επεξιγθςθ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ που ακολουκοφν: 

Στθ Στιλθ «Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 

απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν 

πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «Απάντθςθ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 

θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. 

Στθ ςτιλθ «Ραραπομπι» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι (μζςω αφξοντα αρικμοφ, ςελίδασ 

και ςτίχου τεχνικοφ εγχειριδίου) ςε Ραράρτθμα ι ενότθτα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα 

περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι 

αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του 

υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του 

Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ 

(υποχρεωτικά και επικυμθτά) και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω όρο ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ Ρροςφοράσ. 

Πίνακαρ 1: Απαιηήζειρ Φηθιοποίηζηρ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙ

ΧΗ 

1  ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

1.1  Μειέηε Εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ηελ § Α.2.3 ΝΑΙ   

1.2  
Πξνεηνηκαζία Εγγξάθσλ (Αθαίξεζε ζπξξαπηηθώλ, 

ίζησκα, θηι) 
ΝΑΙ   

1.3  
Ψεθηνπνίεζε, νπηηθή αλαγλώξηζε θαη ζπιινγή 

δεδνκέλσλ  
ΝΑΙ   

1.3.1  
Σπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο § Α.2.2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I 
ΝΑΙ   

1.3.2  Παξαδνηέα αξρεία PDF αλά παξάβαζε/θιήζε. ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙ

ΧΗ 

1  ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

1.3.3  Οπηηθή αλάιπζε (Optical Resolution) ζε dpi (ή ppi) ≥ 300   

1.3.4  Δπλαηόηεηα επίπεδεο ζάξσζεο όπνπ απαηηείηαη ΝΑΙ   

1.3.5  
Δπλαηόηεηα ζάξσζεο ζε 256 δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη (8 
bit -grayscale) 

ΝΑΙ   

1.3.6  Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ησλ ζαξσκέλσλ ζειίδσλ κε δπλαηόηεηεο: 

1.3.6.1  Απνκάθξπλζεο ηνπ background ησλ ζειίδσλ ΝΑΙ   

1.3.6.2  
Επζπγξάκκηζε, δειαδή αθαίξεζε θιίζεο ηεο 
ζαξσκέλεο ζειίδαο (Deskew) 

ΝΑΙ   

1.3.6.3  Αθαίξεζε ιεπθώλ ζειίδσλ ΝΑΙ   

1.3.6.4  Αθαίξεζε ζνξύβνπ ΝΑΙ   

1.3.6.5  Άιιεο δπλαηόηεηεο. Να αλαθεξζνύλ ΝΑΙ   

1.3.7  
Επαιήζεπζε & θαηαρώξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ζύκθσλα κε ηελ § Α.2.4 

ΝΑΙ   

1.3.8  
Να αλαθεξζνύλ ηπρόλ άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ή δπλαηόηεηεο ή παξνρέο. 

ΝΑΙ   

1.3.9  

Οι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι των ψθφιοποιθμζνων 

εγγραφϊν 

a. Ροςοςτό Ροιότθτασ  99,5%  

ΝΑΙ   

 

Πίνακαρ 2: Απαιηήζειρ Καηασώπηζηρ πεδίων πος δεν θα αναγνωπιζηούν 
αςηόμαηα 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡ

ΙΧΗ 

1  Γενικέρ απαιηήζειρ καηασώπηζηρ    

1.1  

Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε 

ρώξν ηνπ Αλαδόρνπ (Κέληξν Καηαρώξεζεο), ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα είλαη, κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

ΝΑΙ   

2  
Απαιηήζειρ για ηην αζθάλεια ηων δεδομένων καηά 

ηην καηασώπηζη 
   

2.1  
Όζνλ αθνξά ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο (ζην 
ζύλνιό ηνπο) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ θαηαρσξεηώλ: 

 
  

2.1.1  

Δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε ηνπηθέο ζπζθεπέο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (floppy disk drives, memory 
sticks, backup drives) ή ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ 
άιιεο ηερλνινγίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (Υπέξπζξεο 
αθηίλεο, Bluetooth θηι) πέξαλ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ πνπ 
ζα εγθαηαζηαζεί. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡ

ΙΧΗ 

2.1.2  
Δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλε ηε δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο ζην Internet. 

ΝΑΙ 
  

2.2  

H εθαξκνγή θαηαρώξεζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη 
δε ζα ππάξμεη δηαξξνή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαηά 
ηελ πιεθηξνιόγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ από 
ηνλ Αλάδνρν. 

ΝΑΙ   

3  
O ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα εμήο: 

   

3.1  

Πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ 
ινγηζκηθνύ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, 
δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ εληόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

ΝΑΙ 

  

3.2  

Σρέδην Ειέγρνπ Πνηόηεηαο Καηαρώξεζεο ζηνηρείσλ ζην 

νπνίν: 

 ζα εμεηδηθεύζεη / επεθηείλεη ηνπο ξόινπο θαη ηε 
δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ζα πεξηγξάθεηαη ε 
κεζνδνινγία θαη εηδηθόηεξα νη δηαδηθαζίεο 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ πνπ ζα εθαξκόζεη ώζηε ηα 
ηειηθά πξντόληα λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ 

 ζα πεξηγξάθεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο όπνπ ζα είλαη εκθαλή 
ηα ζεκεία όπνπ ζα εθαξκνζζεί ε 
πξνδηαγξαθόκελε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο. 

ΝΑΙ 

  

 

 

Πίνακαρ 3: Λογιζμικό οπηικήρ αναγνώπιζηρ & ςυλλογισ δεδομζνων με χριςθ OCR / ICR 
/ OMR / OBR 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΧΗ 

1.  
Να αλαθεξζεί ε νλνκαζία θαη ε έθδνζε ηνπ 

πξντόληνο ινγηζκηθνύ 
ΝΑΙ   

2.  
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

πξντόληνο ινγηζκηθνύ 

ΝΑΙ 
  

3.  

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη λα 

έρεη παξνπζία ζηελ παγθόζκηα αγνξά 

ΝΑΙ 

  

4.  

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη λα 

έρεη εκπεηξία ζε ηερλνινγίεο νπηηθήο 

αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ 

ΝΑΙ 
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5.  

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη πάλσ από 200 γιώζζεο 

ΝΑΙ 

  

6.  

Η πην πξόζθαηε αλαβάζκηζε έθδνζεο ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ησλ 

ηειεπηαίσλ δύν (2) εηώλ 

ΝΑΙ 

  

7.  

Να πξνζθεξζεί κία άδεηα ρξήζεο γηα έλα 

εληαίν πξντόλ πνπ λα θαιύπηεη ην ζύλνιν 

ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αθνινπζνύλ 

ΝΑΙ 

  

8.  
Τν ινγηζκηθό λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

600.000 ζειίδεο κεγέζνπο DIN Α4 αλά έηνο 

ΝΑΙ 
  

 Υαπακηηπιζηικά Πποϊόνηορ    

9.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

αλαγλώξηζεο ζηαζεξώλ θνξκώλ κε 

γεσκεηξηθό ηξόπν (structured forms) 

ΝΑΙ 

  

10.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

αλαγλώξηζεο κε δνκεκέλσλ εγγξάθσλ 

(πρ. βεβαηώζεηο παξάβαζεο θιπ). 

ΝΑΙ 

  

11.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δηαζέηεη εξγαιείν γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ 

πεξηγξαθώλ γηα ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ 

από θόξκεο/έγγξαθα, ηα νπνία είλαη 

εκηδνκεκέλα ή κε δνκεκέλα, νπόηε δελ ζα 

είλαη γλσζηή ε αθξηβήο ζέζε ησλ πξνο 

αλαγλώξηζε πεδίσλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ΝΑΙ 

  

12.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

αλαγλώξηζεο εληύπσλ (OCR)  θαη 

ρεηξόγξαθσλ (ICR) ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ 

κε ππνζηήξημε ειιεληθώλ ιεμηθώλ. 

ΝΑΙ 

  

13.  

Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ 

παξαθάησ ηύπσλ θεηκέλνπ: 

 Typographic, laser θαη ink-jet 
εθηππσηέο  

 Κείκελν γξαθνκεραλήο 

 Κείκελν εθηππσηή αθίδσλ  

ΝΑΙ 

  

14.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

αλαγλώξηζεο: 

 Check boxes (OMR) 

 Γξακκσηώλ θσδηθώλ (Barcode) 

ΝΑΙ 

  

15.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηώλ κέζσ 

εηδηθήο εθαξκνγήο δηαρεηξηζηή. 

ΝΑΙ 

  

 Αναγνώπιζη OCR, ποέρ επγαζίαρ    

16.  Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

επεμεξγαζία εηθόλσλ κε ρξήζε 

ΝΑΙ   





 

Σελίδα 60 

πνιιαπιώλ αλεμάξηεησλ ξνώλ εξγαζηώλ 

17.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

πνιιαπιά θαλάιηα εηζόδνπ δεδνκέλσλ. Οη 

εηθόλεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

απηόκαηα από ζαξσηή, ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, FTP ή web-service, ηνπηθό 

θάθειν. Η ιήςε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη απηόκαηα ρσξίο ρεηξνθίλεηε 

παξέκβαζε 

ΝΑΙ 

  

18.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εηζαγσγήο εηθόλσλ από αξρεία: 

 DOC 

 DOCX 

 RTF 

 HTML 

 TXT 

 ODT 

 XLS 

 PPT 

 PPTX 

 ODS 

 JPEG 

 PNG 

 TIFF 

 PDF 

 XPS 

 GIF 
 

ΝΑΙ 

  

19.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εμαγσγήο πξνθαζνξηζκέλσλ πεδίσλ από 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο εγγξάθσλ 

ΝΑΙ 

  

20.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ ησλ ηηκώλ ησλ πεδίσλ κε ρξήζε 

θαλνληθώλ εθθξάζεσλ (regular 

expressions) 

ΝΑΙ 

  

21.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ ησλ ηηκώλ ησλ πεδίσλ κε ρξήζε 

αλαδεηήζεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ 

  

22.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ ησλ ηηκώλ ησλ πεδίσλ κε ρξήζε 

ειέγρσλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακκαηηζηηθά. 

ΝΑΙ 

  

23.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα εκθαλίδεη ηνπο αβέβαηνπο ραξαθηήξεο 

πνπ εληνπίδεη θαηά ηελ αλαγλώξηζε, 

νκαδνπνηεκέλνπο αλά ραξαθηήξα (νκαδηθή 

επαιήζεπζε), θαζώο θαη νιόθιεξα ηα 

πεδία γηα ηα νπνία απαηηείηαη έιεγρνο από 

ηνλ ρξήζηε 

ΝΑΙ 

  

24.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

επηβεβαίσζεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

ζθάικαηα ζε ινγηθνύο θαλόλεο πνπ έρνπλ 

ΝΑΙ 
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ηεζεί 

25.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εκθάληζεο νιόθιεξνπ ηνπ πεδίνπ όπνπ 

εκθαλίδεηαη θάπνηνο ή θάπνηνη αβέβαηνη 

ραξαθηήξεο 

ΝΑΙ 

  

26.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα εκθαλίδεη κε ηελ 

θαηάιιειε ζήκαλζε ηηο εηθόλεο θαη πεδία 

ησλ θνξκώλ/ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο/ ζθάικαηα πνπ 

νθείινληαη ζε ινγηθνύο θαλόλεο 

ΝΑΙ 

  

27.  

Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη απηόκαην 

έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ αλαγλώξηζεο 

κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο, πξνεγκέλε 

αλαδήηεζε θαη επαιήζεπζε από βάζε 

δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ 

  

28.  

Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαγλώξηζεο πξηλ 

από ηελ εμαγσγή 

ΝΑΙ 

  

29.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ 

αξρηθή εηθόλα κε νξηνζεηεκέλν ηνλ αβέβαην 

ραξαθηήξα ή αβέβαην πεδίν έηζη ώζηε λα 

είλαη εκθαλήο ν εληνπηζκόο ηνπ 

ΝΑΙ 

  

30.  

Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα παξέρεη OCR 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο 

κεραληθήο κάζεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ 

πεδίνπ 

ΝΑΙ 

  

31.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο αληηζηνίρηζεο κίαο ζαξσκέλεο 

εηθόλαο κε ηελ θαηάιιειε πξόηππε 

θόξκα/έγγξαθν πνπ έρεη νξηζηεί 

ΝΑΙ 

  

32.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ηεο ξνήο εξγαζίαο 

αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ 

εηθόλσλ 

ΝΑΙ 

  

33.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαγλώξηζεο ζε κνξθέο csv, txt, xls. 

ΝΑΙ 

  

34.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

εμαγσγήο ησλ εηθόλσλ ζε έλα θαηάινγν 

πνπ νξίδεηαη θαηά παξαγγειία ζε κία ε 

πεξηζζόηεξεο από ηηο  αθόινπζεο κνξθέο: 

 TIFF 

 JPEG 

 BMP 

 PNG 

ΝΑΙ 
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 PDF 

35.  

Τν    ινγηζκηθό    πξέπεη    λα    δίλεη    ηε    

δπλαηόηεηα    εμαγσγήο    ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ   ζηνηρείσλ   ζε   βάζε 

δεδνκέλσλ κε ρξήζε πξσηνθόιινπ ODBC 

ΝΑΙ 

  

36.  

Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα παξέρεη δεδνκέλα απηόκαηα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε, ζην 

ζύζηεκα ERP ή CRM 

ΝΑΙ 

  

37.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα κπνξεί λα ηαηξηάδεη 

απηόκαηα κηα ζαξσκέλε εηθόλα κε ην 

θαηάιιειν πξόηππν από ηππνπνηεκέλν 

ζύλνιν εγγξάθσλ 

ΝΑΙ 

  

 άπωζη    

38.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

δηαζύλδεζεο κε ζαξσηέο γηα ηε ζάξσζε 

κέζα από ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ 

ΝΑΙ 

  

39.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο κε ζαξσηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

νδεγνύο TWAIN 

ΝΑΙ 

  

40.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

επηκεξηζκνύ ηνπ πξνο επεμεξγαζία όγθνπ 

ζε δεζκίδεο εξγαζίαο 

ΝΑΙ 

  

41.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ησλ 

δεζκίδσλ εξγαζίαο 

ΝΑΙ 

  

 Επεξεπγαζία Εικόνων    

42.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ πνπ εηζάγνληαη 

κε ηνπο αθόινπζνπο δύν ηξόπνπο: 

 Απηόκαηα 

 Με επέκβαζε ηνπ ρξήζηε 

ΝΑΙ 

  

43.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο ή κε δηόξζσζεο ηεο γσληαθήο 

απόθιηζεο ησλ εηθόλσλ (deskew) 

ΝΑΙ 

  

44.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο ή κε πεξηζηξνθήο ησλ εηθόλσλ 

θαηά 90° θαη 180° 

ΝΑΙ 

  

45.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο ή κε αλαγλώξηζεο θαη 

δηόξζσζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 

εηθόλσλ 

ΝΑΙ 

  

46.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα   

απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη δηαγξαθήο 

θελώλ ζειίδσλ 

ΝΑΙ 
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 Παπακολούθηζη ΝΑΙ   

47.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

αλάιπζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ από ην 

δηαρεηξηζηή 

ΝΑΙ 

  

48.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε θάζε 

ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ην 

ζύζηεκα 

ΝΑΙ 

  

 Απσιηεκηονική και επεκηαζιμόηηηα    

49.  
Τν πξντόλ πξέπεη λα πινπνηεί 

θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή 

ΝΑΙ 
  

50.  

Τν πξντόλ πξέπεη λα παξέρεη μερσξηζηνύο 

ζηαζκνύο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

θάησζη: 

 Σάξσζε 

 Έιεγρν/δηόξζσζε απνηειεζκάησλ 

ηεο αλαγλώξηζεο 

 Παξακεηξνπνίεζε 

ΝΑΙ 

  

51.  Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ 

απμαλόκελν όγθν εγγξάθσλ 

ΝΑΙ   

52.  
Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 

on premise έθδνζε 

ΝΑΙ 
  

53.  
Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

κεζόδνπο API 

ΝΑΙ 
  

 Αζθάλεια, έλεγσορ    

54.  

Τν ινγηζκηθό πξέπεη λα παξέρεη επίπεδν 

εμνπζηνδόηεζεο ησλ ρξεζηώλ όζνλ αθνξά 

ηνλ ηύπν ησλ εγγξάθσλ θαη κέξνο ησλ 

πεδίσλ πνπ είλαη νξαηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαιήζεπζεο 

ΝΑΙ 

  

55.  

Η νινθιεξσκέλε ιύζε ζα πξέπεη λα 

δηεμάγεη ηαθηηθά εμσηεξηθνύο ειέγρνπο 

δηείζδπζεο εθαξκνγώλ από αλεμάξηεην 

πάξνρν 

ΝΑΙ 

  

56.  

Η νινθιεξσκέλε ιύζε πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη δηακόξθσζε ελαιιαθηηθήο 

ζύλδεζεο ή εθεδξείαο (failover) 

 

ΝΑΙ 

  

 Πποδιαγπαθέρ εγκαηάζηαζηρ    

57.  

Να αλαθεξζνύλ νη ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο 

εμππεξεηεηή (server module) ηνπ 

πξντόληνο 

ΝΑΙ 
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58.  

Να αλαθεξζνύλ νη ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκώλ 

εξγαζίαο (workstations) ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΙ 

  

 Τπηπεζίερ    

59.  

Τν ινγηζκηθό ζα ζπλνδεύεηαη από 

ζπκβόιαην ζπληήξεζεο θαη δσξεάλ 

αλαβάζκηζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν 

(2) εηώλ.  

ΝΑΙ 

  

60.  

Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ θαη 

εηζαγσγήο ησλ παξακεηξνπνηεκέλσλ 

πξνηύπσλ. 

ΝΑΙ 

  

61.  

Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ην 

ινγηζκηθό πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη: 

 1 εβδνκάδα εθπαίδεπζεο ησλ 
δηαρεηξηζηώλ (administrators) 

 1 εβδνκάδα on the job training 
ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνύ 

 

ΝΑΙ 

  

 

  Ρίνακασ 2: Υπόδειγμα των κυριότερων ολοκλθρωμζνων ζργων κατά τθν τελευταία τριετία 

Α/Α ΡΕΛΑΤΗΣ  

(Κφριοσ 

Ζργου) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΡΟΣΩΡΟΥ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙ

ΑΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΟΥ 

(από – 

ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογις

μόσ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

(τφποσ & θμ/νία) 

        

 

ΡΑΑΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

  Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΕΜ. 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1.  Υπεξεζίεο Ψεθηνπνίεζεο  Σειίδα 9.000.000     

2.  
Υπεξεζίεο επαιήζεπζεο & 

θαηαρώξεζεο 
Καξηέια 5.700.000     

3.  
Λνγηζκηθό νπηηθήο 

αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ & 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε 

Άδεηα ινγηζκηθνύ 1     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΕΜ. 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο 

600.000 ζειίδσλ θαη’ έηνο 

 

4.  Σπληήξεζε Έηνο 2     

5.  Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Ηκέξα 10     

ΤΝΟΛΟ Τπηπεζιών Έπγος    

ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ A : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία 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  

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ 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.  

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ 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. 

Η 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). 

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.   





 

Σελίδα 66 

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) 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ B: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία 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  

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ 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. 

Η 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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