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1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
Tο Εργαστήρι, με τη συνδρομή σημαντικών χορηγών έχει προχωρήσει στην κατασκευή και 
λειτουργία τεσσάρων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Κάθε μια από τις τρεις 
πρώτες ΣΥΔ φιλοξενεί 9 διαμένοντες υπό την επίβλεψη ειδικών φροντιστών και μιας 
υποστηρικτικής ομάδας που αποτελείται από ιατρό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ειδικό 
παιδαγωγό. Σκοπός όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός οικογενειακού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. Η τελευταία ΣΥΔ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 
φιλοξενεί 9 διαμένοντες από  τις 15/01/2015.  Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το 
σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο 
λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω ΣΥΔ. Το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες 
επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου.  

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι: 

1. Η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του λογισμικού 
(συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας) στη νέα 
ΣΥΔ. 

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
εργαστήρι. 

 

1.1 Περιβάλλον Έργου – Αναθέτουσα Αρχή 
 

1.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 
Ο μόνος εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου είναι o Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία "Το Εργαστήρι" 

1.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα  
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία "Το Εργαστήρι" ιδρύθηκε το 1978 και 
είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένος ως "ειδικός φιλανθρωπικός" 
σύμφωνα με το νόμο 1111/72. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται αποκλειστικά από γονείς νοητικά υστερούντων ατόμων. 

Το "Εργαστήρι", ως Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία, δημιουργήθηκε από το 
Σύλλογο, το 1984, με στόχο την παροχή ποικίλων υπηρεσιών σε άτομα με ελαφρά και μέση 
νοητική υστέρηση. Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών ακολούθησε μια σταθερά ανοδική 
πορεία και από ένα μικρό Κέντρο 25 ατόμων, μετεξελίχθηκε στο σημερινό "Εργαστήρι", 
δυναμικότητας 100 ατόμων. Σήμερα το "Εργαστήρι" στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές του 
εγκαταστάσεις, που λειτουργούν στα Άνω Λιόσια. 

Το Κέντρο δέχεται νέες και νέους, άνω των 18 ετών, στους οποίους παρέχεται ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους στην ελεύθερη αγορά και 
την επαγγελματική απασχόληση των μη ενταξίμων ατόμων, στα πλαίσια των μονάδων 
προστατευμένης εργασίας εντός του Κέντρου. 



 

1.1.1.2 Όργανα και Επιτροπές της αναθέτουσας αρχής 

Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου 

Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί από στελέχη του Εργαστηρίου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». 

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική 
και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. 

 

1.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 
Στο «Εργαστήρι», μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», λειτουργεί 
ένα σύγχρονο Σύστημα Στήριξης της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, το οποίο αξιοποιώντας 
καινοτόμες τεχνολογίες και ειδικές συσκευές ανίχνευσης κίνησης, πτώσης, εντοπισμού θέσης, 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, υγρασίας και καπνού, κουμπιά έκτακτης ανάγκης (alert button), 
έχει αναβαθμίσει την ασφάλεια διαβίωσης για τους διαμένοντες στις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης και τους 100 περίπου απασχολούμενους στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
συνολικά. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού σε μια νέα Στέγη που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί πρόσφατα καθώς και η 
ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
εργαστήρι. 

 

1.1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 
Δομές Διαχείρισης Προτεινόμενης Πράξης 
 
Με έτος ίδρυσης το 1978, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία "Το 
Εργαστήρι", αποτελεί έναν από τους παλαιότερους φορείς στην Ελλάδα που φροντίζει για την 
κοινωνική ένταξη και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για ενήλικα άτομα με 
ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση στην Ελλάδα.  
 
Βασικό άξονα δραστηριοποίησης για «Το Εργαστήρι» αποτελεί η διά βίου μάθηση, η 
επαγγελματική κατάρτιση των νέων με νοητική υστέρηση και  η προστατευμένη απασχόληση 
των μη εντάξιμων ατόμων που υλοποιείται στα πλαίσια των έντεκα (11)  προστατευμένων 
παραγωγικών εργαστηρίων, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου «Το Εργαστήρι 
Λίλιαν Βουδούρη» και υπό την καθοδήγηση ειδικού προσωπικού. Η διεπιστημονική ομάδα του 
Κέντρου, έχοντας πλήρη επίγνωση του δύσκολου έργου της, αντιμετωπίζει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στην ελληνική κοινωνία ως μια πολυδιάστατη και 
δυναμική διαδικασία. Έτσι, παράλληλα, εφαρμόζεται μια ολιστική  προσέγγιση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (σωματική υγεία, 
ψυχική ευεξία, αυτοεξυπηρέτηση, λόγος και επικοινωνία, διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση, 



ψυχαγωγία) με σκοπό πέρα από την επαγγελματική ένταξή των ατόμων, την εξοικείωσή τους 
με τις επιταγές της σύγχρονης ζωής και την προετοιμασία για την κοινωνική τους ένταξη. 
 
Μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις μας προσπαθούμε εμπράκτως να καταδείξουμε στην 
ελληνική κοινωνία ότι οι νέοι με νοητική υστέρηση, με την κατάλληλη στήριξη, καθοδήγηση, 
εμπιστοσύνη και πολλή αγάπη έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν, να 
συμμετέχουν και να διεκδικήσουν  ό,τι συνθέτει στο μυαλό μας την έννοια της  “αξιοπρεπούς 
ανθρώπινης ζωής”. 
 
Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δικαιούχου  

Το Εργαστήρι πιστεύει ότι η φροντίδα καθώς και η δαπάνη για τα Α.με.Α. αποτελεί διαρκή 
κοινωνική επένδυση και μέτρο αξιολόγησης μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Επίσης το Εργαστήρι 
έχει ανεγείρει κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε χώρους του ιδρύματος για τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαβίωσης όταν στερηθούν το στηρικτικό οικογενειακό 
τους περιβάλλον. Αυτή την στιγμή λειτουργούν 4 κτίριο με 9 ενοίκους. Σκοπός του ιδρύματος 
είναι τα άτομα που φιλοξενούνται να αισθάνονται ότι ζουν σε ένα οικογενειακό και ασφαλές 
περιβάλλον.  

Οι κατοικίες περιλαμβάνουν ατομικούς κοιτώνες, εξοπλισμένους και λειτουργικά 
διαμορφωμένους με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενοίκων, ατομικό 
WC, ευρύχωρο χώρο υποδοχής, κουζίνα και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι κατοικίες 
εποπτεύονται από ειδικό φροντιστή ο οποίος μέσω καμερών έχει την δυνατότητα να 
παρακολουθεί την κίνηση στους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους.  

Στο εργαστήρι λειτουργεί data center με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ικανοποιήσει 
και τις ανάγκες του παρόντος έργου. Υπάρχει σύνδεση στο τοπικό δίκτυο στα εργαστήρια και 
στις στέγες. 



1.2 Αντικείμενο, στόχοι και   παράγοντες επιτυχίας του Έργου 
1.2.1  Αντικείμενο του Έργου 
 

Tο Εργαστήρι, με τη συνδρομή σημαντικών χορηγών έχει προχωρήσει στην κατασκευή και 
λειτουργία τεσσάρων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Κάθε μια από τις τρεις 
πρώτες ΣΥΔ φιλοξενεί 9 διαμένοντες υπό την επίβλεψη ειδικών φροντιστών και μιας 
υποστηρικτικής ομάδας που αποτελείται από ιατρό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ειδικό 
παιδαγωγό. Σκοπός όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός οικογενειακού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. Η τελευταία ΣΥΔ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 
φιλοξενεί 9 διαμένοντες από  τις 15/01/2015.  Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το 
σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο 
λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω ΣΥΔ. Το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες 
επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου. Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι: 

1. Η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του λογισμικού 
(συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας) στη νέα 
ΣΥΔ. 

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
εργαστήρι. 

 

1.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 
 

Όπως προαναφέρθηκε, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί μια νέα στέγη, η οποία  φιλοξενεί ήδη 9 
διαμένοντες. Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα 
αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω 
ΣΥΔ. Το υπάρχον λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου. Αυτό 
που απαιτείται είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του 
λογισμικού (συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας). Επίσης 
η εφαρμογή στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης που αναπτύχθηκε, άνοιξε νέους ορίζοντες στην 
αξιολόγηση των διαμενόντων. Από μια στείρα αναφορά αξιολόγησης, υπάρχει η δυνατότητα πλέον να 
κινηθούμε σε αυτοματοποιημένες (εν μέρει) αξιολογήσεις οι οποίες θα μπορούν να δίνουν και στοιχεία 
συγκριτικής αξιολόγησης και τάσεις στην διαμόρφωση των ικανοτήτων των επωφελούμενων με την 
πάροδο του χρόνου. Το σύστημα αξιολόγησης θα προσφέρει δυνατότητες αξιολόγησης του κάθε 
ατόμου από τους ειδικούς του Κέντρου μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, καθώς και 
αυτόματα στοιχεία από το σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως πόσες φορές 
έπαθε επιληψία, πόσες φορές παραβίασε τους κανόνες, πόσες φορές σηκώνεται από το κρεβάτι του το 
βράδυ, κλπ.  Το σύστημα θα κρατά το ιστορικό του κάθε ατόμου και θα προσφέρει δυνατότητα 
προβολής της πορείας του διαχρονικά, από την πρώτη αξιολόγηση μέχρι την τελευταία και θα 
αποτυπώνει την εξέλιξη των δεξιοτήτων του και της συμπεριφοράς του. Η συνολική επεξεργασία των 
στοιχείων όλων των ατόμων αφ’ ενός θα μας δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης της παρούσας 
κατάστασης και αφ΄ ετέρου θα μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε αναγκαίες 



παρεμβάσεις για τη αντιμετώπιση νέων δεδομένων στο μέλλον (π.χ. επακόλουθα της γήρανσης του 
πληθυσμού μας κ.α.).  

 

1.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
Στόχοι…. 

Φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα προτεινόμενης 
πράξης 

Γενικός Στόχος 1 «Βελτίωση της 
παραγωγικότητας με αξιοποίηση 
ΤΠΕ» 
  

1. Η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 
στη νέα ΣΥΔ. 
2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση 
των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
εργαστήρι. 

 

1.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 
Στο συγκεκριμένο Έργο η διαλειτουργικότητα με το υφιστάμενο σύστημα που λειτουργεί το 
Εργαστήρι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του. 
 
Η διαλειτουργικότητα με το υφιστάμενο σύστημα έγκειται στις παρακάτω υπηρεσίες: 

▪ Την παροχή δυνατότητας εντοπισμού θέσης και ειδοποίησης των φροντιστών σε περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης εντός της νέας κατοικίας.  

▪ Την δυνατότητα δημιουργίας συναγερμών βασισμένων πάνω σε ελέγχους κίνησης, ακινησίας 
και επιτάχυνσης του ατόμου όταν βρίσκεται εντός της νέας κατοικίας.   

▪ Την δυνατότητα μέτρησης, θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και ανίχνευσης πλημμύρας 
στους χώρους της νέας κατοικίας.  

▪ Την δυνατότητα δυναμικού ορισμού εξατομικευμένων χωροχρονικών κανόνων συμπεριφοράς 
εντός της νέας κατοικίας (π.χ. Επίσκεψη σε δωμάτιο άλλου επωφελούμενου) και δυνατότητα 
ανίχνευσής και ταυτοποίησής τους από το σύστημα.  

▪ Δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνυμάτων στους κατάλληλους ειδικούς-συνεργάτες του 
Εργαστηρίου ανάλογα με το περιστατικό που εντοπίζεται εντός της νέας κατοικίας. 

 
Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

Διαλειτουργικότητα εξοπλισμού 
με το υπάρχον σύστημα Τεχνικός 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
διαδικασίες ελέγχου καλής 

λειτουργίας. 

Εκπαίδευση Προσωπικού που 
θα χρησιμοποιεί τα Συστήματα Τεχνικός 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα 
εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί 

από τον Φορέα Λειτουργίας και το 
εμπλεκόμενο προσωπικό. Εν συνεχεία, 

ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την 
εκπαιδευτική διαδικασία (αφού 
ολοκληρωθεί) και θα προτείνει 

διορθωτικές ενέργειες, αν 
απαιτούνται. 



 

1.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 
1.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με λειτουργικούς όρους που θα παρέχονται μέσω του λογισμικού 
που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου είναι: 
 

Υποέργο Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** 

1 Σύστημα βάσεων δεδομένων για την αξιολόγηση των 
διαμενόντων στις ΣΥΔ 3 2 

 
*1ο - Πληροφοριακό, 2ο - Επικοινωνιακό, 3ο - Διαδραστικό, 4ο - Συναλλακτικό, 5ο - Προσωποποιημένο 

** 1 – Κράτος, 2- Πολίτης, 3-Επιχείρηση 

 



1.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική και θα εγκατασταθεί σε 
δίκτυο υπολογιστών με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το σύστημα θα 
αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα: 

• Database Server 
• Application Server 
• Client 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα 
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη και για την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
συστήματος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών 
καταλόγου. 

1.3.2.1 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) - Database Server 
Αποτελώντας το βασικότερο επίπεδο του συστήματος, ο Database Server παρέχει όλες τις 
απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, ενημέρωση και συντήρηση των 
δεδομένων του συστήματος καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την 
ακεραιότητα των δεδομένων (Data Integrity). 

1.3.2.2 Δεύτερο Επίπεδο (Second Tier) - Application Server 
Θα αποτελεί το κύριο τμήμα του λογισμικού, στο οποίο θα εκτελούνται οι περισσότερες 
λειτουργίες, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των οθονών εργασίας. Θα 
υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης, περισσότερων του ενός, Application Servers σε 
διαφορετικά μηχανήματα, αξιοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε διαθέσιμη 
υπολογιστική ισχύ και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας 
και επεκτασιμότητας.  
Με την κατανομή των Application Servers σε ανεξάρτητα μηχανήματα, θα επιτυγχάνεται 
αποσυμφόρηση του συνολικού φόρτου του συστήματος, αφού κάθε Application Server είναι 
σε θέση να υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθμού των Remote Clients. 

1.3.2.3 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) - Client  
To τρίτο επίπεδο του λογισμικού θα αποτελεί την επαφή του χρήστη με το σύστημα (User 
Interface). Στο επίπεδο αυτό θα πραγματοποιείται η διαχείριση των Οθονών Εργασίας (User 
Screens) καθώς επίσης και η μορφοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται. Η συγκρότηση 
του συστήματος σε τρία επίπεδα θα πρέπει να εξασφαλίζει: 

• Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω μεταφοράς μεγάλου όγκου 
δεδομένων 

• Τη δυνατότητα διαχωρισμού του διακομιστή δεδομένων (Database Server) από το 
διακομιστή ή τούς διακομιστές εφαρμογής (Application Servers), ώστε να εκτελούνται 
σε διαφορετικά μηχανήματα. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των κρίσιμων μεγεθών 
απόδοσης των αντίστοιχων μηχανών (sizing) μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλίζεται απεριόριστη επεκτασιμότητα, χωρίς ανακατασκευή, του 
λογισμικού. 

• Τη μέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακομιστή δεδομένων, καθώς πρέπει να 
επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος, με μοναδική απαίτηση τη 



δυνατότητα επικοινωνίας δια μέσου TCP/IP πρωτοκόλλου. Έτσι, θα είναι δυνατή η 
μεταγενέστερη αναβάθμιση ως προς τη βάση δεδομένων με την αλλαγή / αναβάθμιση 
του μηχανήματος, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα. 

 

1.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα βάσης δεδομένων σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

o την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των προς προμήθεια 
υπηρεσιών με το υφιστάμενο σύστημα που έχει υλοποιηθεί σε MVC 4 και MS 
SQL SERVER.  

o την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 
αρχιτεκτονική τους. 

Tο σύστημα βάσης δεδομένων θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένo ώστε να παρέχει 
δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με το υφιστάμενο 
σύστημα αλλά και με άλλες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν μελλοντικά. Γι’ αυτό το λόγο θα 
πρέπει να παρέχουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα: 

 Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την 
ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

 Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards 
(XML κλπ.), 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τμημάτων λογισμικού  

 Αρχιτεκτονική Ν-tier 

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των 
εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους 

 Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων 
των εφαρμογών. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη 
απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. 

 

 



1.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων  
1.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος στην 

τέταρτη ΣΥΔ» 
Όπως προαναφέρθηκε, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί μια νέα στέγη, η οποία  φιλοξενεί ήδη 9 
διαμένοντες. Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα 
αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω 
ΣΥΔ. Το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου. Αυτό που 
απαιτείται είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του 
λογισμικού (συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας).  
 
Η υφιστάμενη εγκατάσταση στην οποία θα ενσωματωθεί ο νέος εξοπλισμός που ζητείται στο 
παρόν έργο, αποτελείται από ασύρματο δίκτυο συσκευών Zigbee Pro. Η επίτευξη ασύρματης 
ζεύξης μεταξύ των συσκευών γίνεται βάση του πρωτοκόλλου  IEEE 802.15.4 το οποίο εμπεριέχει 
ασφάλεια τύπου AES(Advanced Encryption Standard) 128 bit,  16 κανάλια στην μπάντα των 
2.14Ghz(global standard) και ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Είναι δυνατή η 
δημιουργία ασύρματου δικτύου της τάξεως χιλιάδων κόμβων στο ίδιο δίκτυο. Επίσης, στο πρότυπο έχει 
γίνει πρόβλεψη για πιθανά λάθη κατά την ασύρματη μετάδοση πληροφοριών, και χρησιμοποιούνται 
μεθοδολογίες επιδιόρθωσης και επιβεβαίωσης λήψης και επανεκπομπής, σε περίπτωση αστοχίας. 
Τέλος, το ασύρματο δίκτυο Zigbee Pro είναι εύκολα επεκτάσιμο με συμβατές συσκευές που 
ακολουθούν το ίδιο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης. 
 

 
Εικόνα 1: Κάτοψη ισογείου τέταρτης ΣΥΔ 

 

Για το δίκτυο εντοπισμού Θέσης απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 



Α. Σαράντα ένα (41) δρομολογητές υπολογισμού θέσης και μετάδοσης της πληροφορίας 

• Υπόγειο: 7  
• Ισόγειο: 15 
• Όροφος: 19 

Β. Ένας (1) συντονιστή δικτύου  

Γ. Είκοσι (20) φορητές συσκευές εντοπισμού θέσης για τους διαμένοντες 

 

Για το δίκτυο αισθητήρων απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 

• Είκοσι δύο (22) αισθητήρες Κίνησης  
o 11 στα δωμάτια 
o 5 στο υπόγειο 
o 6 στους κοινόχρηστους χώρους 

• Δέκα Πέντε (15) αισθητήρες Θερμοκρασίας 
o 11 στα δωμάτια 
o 5 στο υπόγειο 
o 2 στους κοινόχρηστους χώρους 

• Δέκα Τρεις (13) αισθητήρες Πλημμύρας 
o 11 στα δωμάτια 
o 2 στο υπόγειο 

• Τριάντα (30) αισθητήρες Ανοίγματος Πόρτας 
o 11 στα δωμάτια 
o 2 στις εισόδους 
o 2 στα Ψυγεία 
o 15 στους κοινόχρηστους χώρους 

 

1.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση 
των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο εργαστήρι» 

Η εφαρμογή στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης που αναπτύχθηκε, άνοιξε νέους ορίζοντες 
στην αξιολόγηση των διαμενόντων. Από μια στείρα αναφορά αξιολόγησης, υπάρχει η δυνατότητα 
πλέον να κινηθούμε σε αυτοματοποιημένες (εν μέρει) αξιολογήσεις οι οποίες θα μπορούν να δίνουν 
και στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και τάσεις στην διαμόρφωση των ικανοτήτων των 
επωφελούμενων με την πάροδο του χρόνου. Το σύστημα αξιολόγησης θα προσφέρει δυνατότητες 
αξιολόγησης του κάθε ατόμου από τους ειδικούς του Κέντρου μέσω ειδικά σχεδιασμένων 
ερωτηματολογίων, καθώς και αυτόματα στοιχεία από το σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης 
διαβίωσης, όπως πόσες φορές έπαθε επιληψία, πόσες φορές παραβίασε τους κανόνες, πόσες φορές 
σηκώνεται από το κρεβάτι του το βράδυ, κλπ.  Το σύστημα θα κρατά το ιστορικό του κάθε ατόμου 
και θα προσφέρει δυνατότητα προβολής της πορείας του διαχρονικά, από την πρώτη αξιολόγηση 
μέχρι την τελευταία και θα αποτυπώνει την εξέλιξη των δεξιοτήτων του και της συμπεριφοράς του. Η 
συνολική επεξεργασία των στοιχείων όλων των ατόμων αφ’ ενός θα μας δίνει τη δυνατότητα 
αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης και αφ΄ ετέρου θα μπορούμε να σχεδιάσουμε και να 
υλοποιήσουμε αναγκαίες παρεμβάσεις για τη αντιμετώπιση νέων δεδομένων στο μέλλον (π.χ. 
επακόλουθα της γήρανσης του πληθυσμού μας κ.α.).  



 

1.4.3 Server consolidation, Virtualization, Cloud Computing 
Το σύστημα βάσης δεδομένων θα τρέχει στην υφιστάμενη υποδομή του εργαστηρίου. 
 
 

1.4.4 Διαλειτουργικότητα 
Διακρίνονται δύο διαστάσεις προκειμένου το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί να 
κριθεί διαλειτουργικό στο πλαίσιο της πολιτικής της διαλειτουργικής εξυπηρέτησης: την 
επιχειρησιακή και την τεχνολογική διάσταση. 

Σε σχέση με την επιχειρησιακή διάσταση 

Θα καταγραφούν: 

-Ποιοι είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών που θα προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα. 

-Ποιος είναι ο τρόπος και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών.  

-Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ του 
συστήματος και των αποδεκτών των υπηρεσιών του. 

 

Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση 

Η Διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του Πληροφοριακού Συστήματος για την 
μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί- 
με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

Συγκεκριμένα αφορά: 

-Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης 
της πληροφορίας / δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων) 

-Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών 
(τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την 
μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο) 

-Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και 
στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας) 

-Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και 
των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για 
την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

 

1.4.5 Πολυκαναλική προσέγγιση 
Το σύνολο των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα είναι 
διαθέσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου (internet) και θα είναι 
προσβάσιμο από: 

1. Η/Υ και φορητούς Η/Υ 



2. Κινητά τηλέφωνα (smartphones) 

3. PDA και Tablet PC τα οποία έχουν δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 

4. Οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω περιηγητή ιστοσελίδων 
(web browser) 

1.4.6 Ανοιχτά δεδομένα 
Δεν προβλέπεται η διαχείριση δεδομένων που θα διατεθούν δημόσια. 

1.4.7 Ανοικτά πρότυπα 
Οι υπηρεσίες τα λογισμικά, τα εργαλεία και οι επαφές αλληλεπίδρασης που θα υλοποιηθούν 
θα βασίζονται σε ανοικτά τεχνολογικά πρότυπα και τεχνολογίες Διαδικτύου. 
 

1.4.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: 
- την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών 
- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων 
αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-
διοικητικές διαδικασίες. 
 
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος 
πρέπει να λάβει υπόψη του : 
- τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 
- τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 
- τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 
- τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο  
 
Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των προϊόντων 
και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την 
προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών. 
 
Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες και έγγραφα του χρήστη, το σύστημα 
βάσης δεδομένων αξιολόγησης θα πρέπει να υποστηρίζει ισχυρή και ενιαία αυθεντικοποίηση. 
Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα εξής 
στοιχεία:  
 Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.  
 Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που 

περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation).  
 Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της 

πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χρήστη (access control and authorization).  
 Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  
 Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη 

προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing).  
 Προστασία από επιθέσεις με στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας  (denial of service attacks). 



 

1.4.9  Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 
Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει 
για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών 
που θα παρέχει. 
  
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 
χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 
λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο 
σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ λειτουργική 
πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία 
του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε 
χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές 
τους με ευκολία. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσει για τον σχεδιασμό των συστημάτων/ υποσυστημάτων και εφαρμογών 
τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω αρχών. 
 

1.4.10  Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 
Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υιοθετούν 
την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility 
Guidelines (WAI/WCAG). 
 

 



1.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 
1.5.1 Χρονοδιάγραμμα Έργου 
Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται 
αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό τον 
αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και για το 
σύνολο του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες τεχνικές 
παρακολούθησης έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του. Το σύνολο της διάρκειας 
ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 1,5 μήνες και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/2015.Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την 
ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31/10/2015. 

 

1.5.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 
 

Φάση Νο 1 Τίτλος Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού 

Διάρκεια 45  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

Στόχοι 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και στη συνέχεια σύνδεση με το υπάρχον 
σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης της νέας ΣΥΔ 

Περιγραφή Υλοποίησης 
Όπως προαναφέρθηκε, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί μια νέα στέγη, η οποία  φιλοξενεί ήδη 9 
διαμένοντες. Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα 
αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω 
ΣΥΔ. Το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου. Αυτό που 
απαιτείται είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του λογισμικού 
(συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας).  
Για το δίκτυο εντοπισμού Θέσης απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 
Α. Σαράντα ένα (41) δρομολογητές υπολογισμού θέσης και μετάδοσης της πληροφορίας 
• Υπόγειο: 7  
• Ισόγειο: 15 
• Όροφος: 19 
Β. Ένας (1) συντονιστή δικτύου  
Γ. Είκοσι (20) φορητές συσκευές εντοπισμού θέσης για τους διαμένοντες 
 
Για το δίκτυο αισθητήρων απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 
• Είκοσι δύο (22) αισθητήρες Κίνησης  
o 11 στα δωμάτια 
o 5 στο υπόγειο 
o 6 στους κοινόχρηστους χώρους 
• Δέκα Πέντε (15) αισθητήρες Θερμοκρασίας 
o 11 στα δωμάτια 
o 5 στο υπόγειο 
o 2 στους κοινόχρηστους χώρους 
• Δέκα Τρεις (13) αισθητήρες Πλημμύρας 
o 11 στα δωμάτια 
o 2 στο υπόγειο 



• Τριάντα (30) αισθητήρες Ανοίγματος Πόρτας 
o 11 στα δωμάτια 
o 2 στις εισόδους 
o 2 στα Ψυγεία 

o 15 στους κοινόχρηστους χώρους  

Παραδοτέα 

1. Προμήθεια εξοπλισμού για την νέα ΣΥΔ  

2. Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος στην νέα ΣΥΔ και σύνδεση με υπόλοιπες ΣΥΔ και εγκαταστάσεις 
Εργαστηρίου. 

 
 

Φάση Νο 2 Τίτλος Σύστημα βάσης 
δεδομένων για την 
αξιολόγηση των 
διαμενόντων και των 
εργαζόμενων στο 
Εργαστήρι 

Διάρκεια 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

Στόχοι 
Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο Εργαστήρι 

Περιγραφή Υλοποίησης 
Η εφαρμογή στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης που αναπτύχθηκε, άνοιξε νέους ορίζοντες στην 
αξιολόγηση των διαμενόντων. Από μια στείρα αναφορά αξιολόγησης, υπάρχει η δυνατότητα πλέον να 
κινηθούμε σε αυτοματοποιημένες (εν μέρει) αξιολογήσεις οι οποίες θα μπορούν να δίνουν και στοιχεία 
συγκριτικής αξιολόγησης και τάσεις στην διαμόρφωση των ικανοτήτων των επωφελούμενων με την 
πάροδο του χρόνου. Το σύστημα αξιολόγησης θα προσφέρει δυνατότητες αξιολόγησης του κάθε ατόμου 
από τους ειδικούς του Κέντρου μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, καθώς και αυτόματα 
στοιχεία από το σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως πόσες φορές έπαθε επιληψία, 
πόσες φορές παραβίασε τους κανόνες, πόσες φορές σηκώνεται από το κρεβάτι του το βράδυ, κλπ.  Το 
σύστημα θα κρατά το ιστορικό του κάθε ατόμου και θα προσφέρει δυνατότητα προβολής της πορείας 
του διαχρονικά, από την πρώτη αξιολόγηση μέχρι την τελευταία και θα αποτυπώνει την εξέλιξη των 
δεξιοτήτων του και της συμπεριφοράς του. Η συνολική επεξεργασία των στοιχείων όλων των ατόμων αφ’ 
ενός θα μας δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης και αφ΄ ετέρου θα μπορούμε 
να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε αναγκαίες παρεμβάσεις για τη αντιμετώπιση νέων δεδομένων στο 
μέλλον (π.χ. επακόλουθα της γήρανσης του πληθυσμού μας κ.α.).  

Παραδοτέα 

3. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
Εργαστήρι 

 

Φάση Νο 3 Τίτλος Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια 15 ημέρες από την λήξη των ΕΕ 1 και 2. 

  

Στόχοι 

Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία του συστήματος βάσης δεδομένων αλλά και της καλής λειτουργίας 
της νέας ΣΥΔ  

Περιγραφή Υλοποίησης 



Θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική λειτουργία του συστήματος βάσης δεδομένων με τους χρήστες της-
στελέχη του Εργαστηρίου. Επίσης θα αξιολογηθεί η καλή λειτουργία του εξοπλισμού για τη νέα ΣΥΔ. Από 
την πιλοτική λειτουργία πιθανώς να προκύψουν βελτιώσεις στην εφαρμογή βάσεων δεδομένων αλλά και 
στη χωροθέτηση του εξοπλισμού.  

Παραδοτέα 
4. Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία 

 
 
Φάσεις 15 ημέρες 30 ημέρες 45 ημέρες 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Χ Χ Χ 

Σύστημα βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των 
διαμενόντων και των εργαζόμενων στο Εργαστήρι 

Χ Χ  

Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία   Χ 

 

 

 

1.6 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 
Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 

Παραδοτέου[1] 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Π.1 Προμήθεια εξοπλισμού για την νέα 
ΣΥΔ Εξοπλισμός 

45 ημέρες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Π.2 

Εγκατάσταση και ρύθμιση 
συστήματος στην νέα ΣΥΔ και 

σύνδεση με υπόλοιπες ΣΥΔ και 
εγκαταστάσεις Εργαστηρίου. 

Αναφορά 
45 ημέρες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

Π.3 

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για 
την αξιολόγηση των διαμενόντων 

και των εργαζόμενων στο 
Εργαστήρι 

Λογισμικό 
30 ημέρες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

Π.4 Εκπαίδευση και πιλοτική 
λειτουργία Αναφορά 

45 ημέρες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

 

 

                                                      
 
 



1.7 Ορόσημα της πράξης για το Υποέργο 2 

Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας 
Επίτευξης 

Μέθοδος 
μέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του συνολικού 
κόστους/ αμοιβής1 

1 
Εγκατάσταση εξοπλισμού και 
σύστημα βάσης δεδομένων 
αξιολόγησης 

M1 
Παραλαβή 
σχετικών 
παραδοτέων 

50 

3 Πιλοτική λειτουργία και 
Εκπαίδευση M2 

Παραλαβή 
σχετικών 
παραδοτέων 

50 

 

1.8  Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 
Υπογραμμίζεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης 
διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό κατανόησης ενός έργου και των 
ιδιαιτεροτήτων του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει και περιγράψει τη μεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου.  

Ο Υποψήφιος οφείλει επίσης να περιγράψει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική 
Προσφορά του που θα εφαρμόσει κατά την υλοποίηση του έργου. Για την εκτέλεση του έργου, 
ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους πίνακες 
συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης του έργου. Ο συνολικός 
χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 45 ημέρες. 

 

1.9 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα 
διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου 
απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

Θα πρέπει να περιγραφούν η καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διαχείρισης 
του έργου και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του έργου καθώς και το αν και κατά πόσο 
εφαρμόζονται αρχές ποιότητας διοίκησης έργων και διασφαλίζεται η εύρυθμη υλοποίηση και 
επίτευξη στόχων του έργου. 

Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του 
έργου-από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την 
απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την 
διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του 
έργου. 

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο 
έργο, το αντικείμενο εργασιών, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του έργου και τα 
ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση θα αναλάβουν, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ στον 

                                                      
1 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή 



Φάκελο των Δικαιολογητικών, θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό 
σημείωμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας. 

 

1.10 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών για το σύνολο του εξοπλισμού  και των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
βασισμένου στον εκπαιδευτή και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευθέντων. Η 
αιτία για την επιλογή μιας προσεγγίσεως με βάση τον εκπαιδευτή, είναι ότι η προσωπική 
επιβεβαίωση και η ανθρώπινη επεξήγηση, παρέχει μια πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, 
πέραν του ότι αποτελεί και ένα προσωπικό κίνητρο για τους εκπαιδευόμενους. 
  
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιτυχή υλοποίηση της εκπαίδευσης των 
διαχειριστών. Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή σε μία σειρά, οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην υλοποίηση του 
συστήματος (On the job training). 
 

1.11 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 
Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα έχει υλοποιήσει τη λειτουργικότητα του συστήματος. Θα πρέπει 
όμως να προσφέρει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον: 
• Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία 
• Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ 

εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας 
και των προδιαγραφών 

• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών και επίλυση των προβλημάτων που 
προκύπτουν 

• Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και 
εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών 

• Ενσωμάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισμένο και σύντομο χρονικό 
διάστημα 

  



 

1.12 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» παρέχονται δωρεάν και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 

• Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαμβάνουν: 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται με 
την έναρξη της σχετικής περιόδου 

o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 
o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό, 

καθώς και εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος 
o Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του λογισμικού 
o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού 
o  Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 
o Τηλεφωνική υποστήριξη (help desk), διάγνωση και αποκατάσταση κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης 
o Δυνατότητες για μελλοντικές προσθήκες/ανάγκες/αναπτύξεις κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης  
 
Η κατ’ ελάχιστη απαίτηση εγγύηση καλής λειτουργίας για το λογισμικό και τον εξοπλισμό είναι 
1 έτος. 



2 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού  
 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών και 
την προμήθεια των αγαθών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης (εφεξής το Έργο). 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
υλοποιείται από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ως 
Δικαιούχο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 292571 

2.1 Προϋπολογισμός Έργου 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
Αττική ,  

του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από 
Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 
κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ    

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων 
εβδομήντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών, € 65.472, 90 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 
53.230,00 + ΦΠΑ (23%): €13.242,9  =  € 65.472, 90). 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 

- Διεύθυνση έδρας : ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

- Τηλέφωνο: 210 248 4541, 210 248 4542 

 Fax: 210 248 4540 

- E-mail: ergastiri@ath.forthnet.gr  

- Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

2.2 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι ακόλουθες 
διατάξεις: 

1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

2. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως ισχύει,  

mailto:ergastiri@ath.forthnet.gr


3. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 
εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών 
από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

4. του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του Π.Δ. 113/2010  (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

6. της Υ.Α υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει, 

7. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει, 

8. τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών 
ταμείων, 

9. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 

10. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 

11. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

12. του Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005 και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/07»» (ΦΕΚ Α’ 64). 

13. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. του Ν.2362/95 
(ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

14. του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’): «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

2.3 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της 
αναθέτουσας αρχής (http://www.ergastiri.org ) στις 21.08.2015. 

 

2.4 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 11.09.2015 και ώρα <12.00> στην έδρα του 
ΣΥΛΛΟΓΟY ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 

http://www.ergastiri.org/


Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

2.5 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο 
από τον ενδιαφερόμενο, πρόσωπο, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), ο 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία 
των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την 
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 
επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 
που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν έγγραφα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με 
το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 
(www.ergastiri.org), για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου 
της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, επίσης, να 
αποστέλλουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Σε περίπτωση τυχόν παράλειψης 
συμπλήρωσης των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τυχόν ελλείψεων ή πλημμελειών κατά 
τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, την ευθύνη για την μη ενημέρωσή του φέρει ο 
Υποψήφιος.  

 

2.5.1 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη 
Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των Προσφορών. 



Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: ergastiri@ath.forthnet.gr , χωρίς όμως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 
υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που 
θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς 
και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
www.ergastiri.org  

 

2.6 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 
2.6.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, τα οποία:  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  

• δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του 
παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις 
νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από 
περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη 
που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,  

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στις παραγράφους 2.7.1 – 2.7.4. 

 

2.6.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 
Αποκλείονται από τον Διαγωνισμό:  

mailto:ergastiri@ath.forthnet.gr
http://www.ergastiri.org/


• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.7).  

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα.  

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

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

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία, 
συμμετέχοντας σε περισσότερες της μιας υποψηφιότητες είτε ως υποψήφιοι είτε ως μέλη 
ένωσης, κοινοπραξίας ή υπό σύσταση κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι  είτε ως 
«δανειστές εμπειρίας», σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, με ποινή αποκλεισμού 
του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχουν. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία, 
δηλώνοντας ως μέλη στην Ομάδα Έργου τους στελέχη, που δηλώνονται στην Ομάδα 
Έργου άλλου Υποψηφίου, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις 
οποίες συμμετέχουν τα ίδια μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

2.6.3 Γενικοί όροι συμμετοχής 
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και 
σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 
υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα 
στο σύνολό τους. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού 
του λόγου στους υποψηφίους. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων 
Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

4. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 
υποψηφιότητας / προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή 
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή / 
και της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.  

5. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες εταιρειών, 
υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από 
κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 



6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται 
δεσμευτικά για τους υποψήφιους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

8. Η υπεργολαβική ανάθεση τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους δεν επηρεάζει την έκταση 
της ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

 

2.7 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά Συμμετοχής (παρ. 2, 3 και 4 του κατωτέρω πίνακα).  

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν, προς διευκόλυνση της Επιτροπής του διαγωνισμού και 
της αναθέτουσας αρχής, στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους 
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη 
τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

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

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

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

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το 
απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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•  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 
Υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι: 

1. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή 
ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον 
του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
συνδιαλλαγής ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.  

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

3. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, με αναφορά στο 
ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

ΝΑΙ   
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4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής  τα επιμέρους 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με τα κατωτέρω 
αναφερόμενα. 

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

6. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς ο 
Υποψήφιος (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (Ως νόμιμοι 
εκπρόσωποι του υποψηφίου νοούνται οι διαχειριστές της ΟΕ, 
ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων / 
Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΑΕ), 

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

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

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

10. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης κατά της 
αναθέτουσας αρχής λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού. 

•  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά 
τους, και συγκεκριμένα: 
 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

− ΦΕΚ σύστασης, 

− Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο 
έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

− ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η 
απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης 
του νομικού προσώπου, 

− Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της 
συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την 
υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην 
του νομίμου εκπροσώπου  

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο  πριν από 

ΝΑΙ   
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την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  

 
   Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ή Ε.Ε: 

− Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του 
μέχρι την υποβολή της Προσφοράς, 

− Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο  
πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

•  Εάν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία οφείλει να 
καταθέσει: 

− Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας χωριστά όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, (ανάλογα με την περίπτωση: 
ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) και συγκεκριμένα τις 
υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 2 και τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα της παρ. 3.  

− Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από την οποία προκύπτει η έγκριση για τη 
συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 
Διαγωνισμό  

− Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, με το οποίο συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 
στο οποίο κατ’ ελάχιστον: 

• Θα αναφέρεται ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα 
είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της 
υπηρεσίας. 

• Θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 
μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
μελών και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  
σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς, 

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

• Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής  

• Θα ορίζεται  αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας  

− Υπεύθυνη δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί αποδοχής 
του διορισμού του. 

ΝΑΙ   
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− Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του 
διορισμού του. 

 

2.7.1 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 
την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά 
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό: 

2.7.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 
1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο 

από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200%του προϋπολογισμού του 
Έργου χωρίς ΦΠΑ. 

1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, εφόσον υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (περίπτωση Α) , υποβάλλει 
αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων πέντε (5) κλεισμένων 
διαχειριστικών χρήσεων . Αν  λόγω νομικής μορφής δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών (περίπτωση Β), υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αποτυπώνεται ο κύκλος 
εργασιών ανά έτος καθώς και το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών πενταετίας. 
Αν  ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε 
διαχειριστικών χρήσεων (περίπτωση Γ) , τότε υποβάλλει αν ανήκει στην περίπτωση Α 
αντίγραφα των ισολογισμών για τις κλεισμένες χρήσεις  και υπεύθυνη δήλωση για την μη 
κλεισμένη χρήση ή αν ανήκει στην περίπτωση Β υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αποτυπώνεται 
ο κύκλος εργασιών ανά έτος καθώς και το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών για όσο 
διάστημα δραστηριοποιείται.  Στην περίπτωση Γ εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση της 
παραγράφου 1.1. 

 

2.7.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 
Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να : 
διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής ή/και 
υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής ή/και εγκατάστασης λογισμικού και 
υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης (υπηρεσίες 
συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων, 
εφαρμογής πρακτικών για την προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, διαφύλαξης της 
εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 



1.1 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων 
ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση 
της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής, 
ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και 
ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης (υπηρεσίες συντήρησης, 
υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών συστημάτων.  

1.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
αντίστοιχο. 

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

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

Επωνυμία Υπεργολάβο 

Ημερομηνί
α Δήλωσης 
Συνεργασία
ς 

   
   

 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου δηλαδή στους 
τομείς της διαχείρισης έργων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης (υπηρεσίες συντήρησης, 
υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) υποδομών και συστημάτων πληροφορικής, 
καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα πληροφορικής σχετικά με την προώθηση του 
τουρισμού και σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών. 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 
ολοκληρώσει την υλοποίηση σε τουλάχιστον 1 αντίστοιχo με το προκηρυσσόμενο, έργo, τα 
τελευταία 3 έτη, επιτυχώς. 
Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος 
ασύρματων αισθητήρων και πληροφοριακού συστήματος. 
Τα έργα τα οποία θα παρουσιάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτουν το 
σύνολο των ανωτέρω θεματικών κατηγοριών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει 
την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα πέντε τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
Α/
Α 

ΠΕΛΑ
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟ
ΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡ
ΑΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕ
ΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕ
ΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠ
Ο-
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 
ΠΕΡΓΡΑΦ
Η 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογι
σμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 
(τύπος & 
μ/νία 

        
Όπου: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  πιστοποιητικό 
Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό 
ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί από την αρμόδια 



Δημόσια Αρχή. 
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη. 
Από τα παραπάνω έργα, όσα  είναι συναφή με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, τα 
οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 
παρουσιάζονται αναλυτικά. Στο φάκελο δικαιολογητικών απαιτείται να προσκομισθούν οι 
σχετικές συμβάσεις. 
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, 
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή πρόσκληση του Υποψηφίου Αναδόχου για 
παρουσίαση των αναφερόμενων έργων. 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. 
 
Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 
το 20% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους2 του 
υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 20%). 
 
 ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), 

υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε 
Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο. 

 ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Αναπληρωτή Υπευθύνου έργου 
υπάλληλος ή στέλεχος με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 2 τελευταία έτη, σε 
Διαχείριση Έργων, 

 να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά 
προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 2 τελευταία έτη- η 
οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου 
του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Ειδικότερα να περιλαμβάνει: 
• Ένα (1) μέλος της ομάδας έργου ειδικό σε συστήματα ασύρματων αισθητήρων με 

τουλάχιστον 2ετή εμπειρία και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με την Πληροφορική. 
• Ένα (1) μέλος της ομάδας έργου ειδικό σε Web Development με τουλάχιστον 2ετή 

εμπειρία και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με την Πληροφορική. 
 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 

 

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

Α/
Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης  
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχ
ής* (%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)   
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

                                                      
2 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να 
προσκομιστεί 



Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Επωνυμία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στη Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστ
ό 
συμμετο
χής*(% 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (.2)   
 

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

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχ
ής* (%) 

     
     
     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 
άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, η 
απαιτούμενη επαγγελματική του εμπειρία και λοιπές απαιτήσεις που περιγράφονται 
ανωτέρω. 

 

2.7.4 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 
αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

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

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι δυνατό να καλύπτονται αθροιστικά 
τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά 
για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

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

 Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής i) και ii) ανωτέρω, από τρίτους, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφοι 2 & 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής 
έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 



υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 
 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη φέρουν ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

 

2.8 Τεχνική προσφορά  
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1 Αντίληψη και Προσέγγιση Υλοποίησης  Έργου  
Σύμφωνα με 

παραγράφους: 

1.1 
Συνολική αντίληψη αντικειμένου και σκοπιμότητας του Έργου, Κατανόηση 
Περιβάλλοντος Έργου, Υφιστάμενης Κατάστασης  και Απαιτούμενων 
Αλλαγών 

Α.1.1 

1.2 
Προσέγγιση για την Επίτευξη των Στόχων του Έργου και Αντιμετώπιση 
Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας 

Α.1.2 

2 Πλήρωση Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών  

2.1 
Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική, Τεχνολογικό και Λειτουργικό Μοντέλο, 
Κάλυψη Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών 

Α1.3, Α.1.4.1 – 
Α.1.4.3 

2.2 
Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Ολοκλήρωσης, Απαιτούμενων 
Διεπαφών Διασύνδεσης  και Διαλειτουργικότητας  

 
Α.1.4.4 – 
Α.1.4.11 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης  Έργου   

3.1 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα – 
Διασφάλιση  ποιότητας παραδοτέων, ροή εργασιών, ανάλυση 
παραδοτέων, ρεαλισμός - αποτελεσματικότητα  χρονοδιαγράμματος) 

Α.1.5, Α.1.6, 
Α.1.7 και Α.1.8 

3.2 
Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (Σύνθεση και οργάνωση της 
Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του, λειτουργία Ομάδας Έργου, 
τρόπος συνεργασίας) 

Α.1.9 

4 Πλήρωση Προδιαγραφών Υπηρεσιών  
4.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α1.10 
4.2  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  Α.1.11 
4.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Α.1.12 
5 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με Γ.3 

6 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 
• Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της Προσφοράς. 
Σύμφωνα με Γ.4 



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

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 
- τεκμηριωτικό υλικό για το προσφερόμενο λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

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

 

2.8.1 Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές Προδιαγραφές – 
Πίνακας Συμμόρφωσης 

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

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

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που 
υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία 
εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 
και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

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

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



Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους 
όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

2.8.2  Τρόπος σύνταξης τεχνικής προσφοράς 
Οι Τεχνικές Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί κατά τη σύνταξή τους, η τάξη και 
η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο. Όλες οι διορθώσεις 
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, των οποίων η γνωστοποίηση στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι βάσει της 
κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των 
διαγωνιζομένων, το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, δεν επιτρέπεται να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς τόσο κατά την δημοπράτηση όσο και κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 



Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 
θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

2.9  Οικονομική Προσφορά 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

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

2.10  Ισχύς Προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για ένα (1) μήνα από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη ενός (1) μήνα. 

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

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

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

 

2.11  Εναλλακτικές Προσφορές 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες επί ποινή 
αποκλεισμού. 

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



 

2.12  Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 
2.12.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο 2.4 
της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή 
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται 
και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 
Αρχή έγκαιρα. 

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

2.12.2  Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 2.7 και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
της παρ. 2.8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που 
ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου, 
τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 2.9. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψήφιου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 2.10  

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

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 



Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό  αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα 
περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό  αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

- τεκμηριωτικό υλικό σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα περιλαμβάνονται στον 
σφραγισμένο φάκελο Τεχνική Προσφορά. 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό  αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα 
περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομική Προσφορά. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Επέκταση συστήματος στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης» 

Υποέργο 1: «Σύστημα Στήριξης της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11/09/2015 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου, τον τίτλο του 
Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της και του αντικλήτου της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 



Το αντίτυπο, που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να μονογράφεται σε κάθε σελίδα του από τον 
υποψήφιο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

 

2.13 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών  
2.13.1  Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών 
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού), η οποία ορίζεται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε 
κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών, ή γίνεται 
διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα, οι Φάκελοι Οικονομικών 
Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται 
από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει και αξιολογεί αρχικά τα περιεχόμενα των 
Φακέλων  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και εν συνεχεία των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 
και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και 
με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια 
απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των 
Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά 
έχει γίνει αποδεκτή. Σημειώνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα πρόσκλησης 
του Υποψηφίου Αναδόχου για τεκμηρίωση της ωριμότητας του προτεινόμενου συστήματος / 
λύσης σε κλειστή συνεδρίαση βάση του σχετικού υλικού που θα κατατεθεί με την Τεχνική 
Προσφορά. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την 
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της 
Αναθέτουσας Αρχής εφόσον διατίθεται. 



Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, 
συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά 
αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, 
από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος 
Ανάδοχος. 

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή  σε κλειστές 
συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, 
μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης) αμέσως μετά την αποσφράγιση των Προσφορών ή ύστερα από 
σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει 
χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση 
του περιεχομένου των.  

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο 
(2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών 
και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με 
τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη 
παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

 



2.13.2  Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. 
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής 

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

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

Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

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

 

2.13.3  Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, που 
παρουσιάζονται στον πίνακα ως κάτωθι: 

  
Συντελεστής 
βαρύτητας 
(%) 

Σχετικές παρ. Α 
ΜΕΡΟΥΣ & 
Πινάκων 
Συμμόρφωσης 

1 Αντίληψη και Προσέγγιση Υλοποίησης  Έργου  10%  

1.1 
Συνολική αντίληψη αντικειμένου και σκοπιμότητας του 
Έργου, Κατανόηση Περιβάλλοντος Έργου, Υφιστάμενης 
Κατάστασης  και Απαιτούμενων Αλλαγών 

5% 
Α.1.1 

1.2 
Προσέγγιση για την Επίτευξη των Στόχων του Έργου και 
Αντιμετώπιση Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας 

5% Α.1.2 



2 Πλήρωση Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών 40%  

2.1 
Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική, Τεχνολογικό και 
Λειτουργικό Μοντέλο, Κάλυψη Λειτουργικών και 
Τεχνικών Προδιαγραφών 

25% 
Α1.3, Α.1.4.1 – 

Α.1.4.3 

2.2 
Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Ολοκλήρωσης, 
Απαιτούμενων Διεπαφών Διασύνδεσης  και 
Διαλειτουργικότητας  

15%  
Α.1.4.4 – 
Α.1.4.11 

3 
Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης  
Έργου  

30% 
 

3.1 

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 
Ορόσημα – Διασφάλιση  ποιότητας παραδοτέων, ροή 
εργασιών, ανάλυση παραδοτέων, ρεαλισμός - 
αποτελεσματικότητα  χρονοδιαγράμματος) 

10% 
Α.1.5, Α.1.6, 

Α.1.7 και Α.1.8 

3.2 

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (Σύνθεση και 
οργάνωση της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του, λειτουργία Ομάδας Έργου, τρόπος 
συνεργασίας) 

20% 

Α.1.9 

4 Πλήρωση Προδιαγραφών Υπηρεσιών 20%  

4.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 5% Α1.10 

4.2  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  10% Α.1.11 

4.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 5% Α.1.12 

 

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

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

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

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

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

2.13.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς 
ΦΠΑ όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  

I. το κόστος συντήρησης συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου ως 
δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης και επομένως δεν περιλαμβάνεται στον 
επιλέξιμο προϋπολογισμό του Έργου 



II. τυχόν αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα είναι σταθερή για το σύνολο των ετών συντήρησης και για 
κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει το 2%. 

 

2.14  Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των 
Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 
25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης της παρ. 8.2 της παρούσας, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια 
Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με 
την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να 
παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με 
μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 
εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να προσκομίσει την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή  καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων υποψήφιο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 
διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

2.15  Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ο Υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικά:  

2.15.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
μέσω Αντιπροσώπου 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

2.15.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους,   από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο Υποψήφιος 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
μέσω Αντιπροσώπου. 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

2.15.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι  

α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

 γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.  

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   



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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

   

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

   

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

   

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

   



10.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
μέσω Αντιπροσώπου 

   

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

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

2.15.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Υποψήφιος λειτουργεί 
νόμιμα.  ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

2.15.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   



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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   



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

ΝΑΙ   

12.  

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

ΝΑΙ   

13.  

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

ΝΑΙ   

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

2.15.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

ΝΑΙ   

2.  Την συμβολαιογραφική πράξη περί συστάσεως κοινοπραξίας στην 
οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι ίδιοι όροι 
με το προσκομισθέν ιδιωτικό συμφωνητικό περί συστάσεως 
κοινοπραξίας, καθώς και ο όρος ότι ο κοινός εκπρόσωπος της 
κοινοπραξίας έχει δικαίωμα είσπραξης του συμβατικού τιμήματος 
για την παροχή της υπηρεσίας από την αναθέτουσα αρχή.  

ΝΑΙ   



 

2.16 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης 

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

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  

 
2.17 Απόρριψη Προσφορών 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.6. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 
παρ. 2.7. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής της παρ. 2.7.1. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση του Έργου είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας 
από την ελάχιστη ζητούμενη. 

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

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

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς 
θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ 
τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της 
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 



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

14. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές κατά την κρίση της επιτροπής μεταξύ των 
Πινάκων Συμμόρφωσης (όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις αντίστοιχες παραπομπές στην 
τεχνική προσφορά) και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. Προσφορές που 
παρουσιάζουν ποσοτικές διαφορές μεταξύ της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές και του 
Πίνακα Συμμόρφωσης όπως αυτός εξειδικεύεται στην τεχνική προσφορά αποκλείονται. 

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

16. Προσφορά που το συνολικό τίμημά της όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς 3.4, υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου, όπως αυτός 
αναφέρεται στο 2.1. 

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

 

2.18 Προσφυγές 
Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν 
και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 
σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

Οι προσφυγές εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών, η οποία ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 118/2007 και τον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας. Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της 2.14.1 σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής Προσφυγών. 

2.19 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν 
και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

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

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 



(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

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

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

 

2.20 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 
2.20.1  Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης, τόπος παροχής – Εγγυήσεις 
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής  και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει 
διάρκεια ενάμιση (1,5) μήνες (και μέχρι 31/10/2015)  από την ημερομηνία που θα οριστεί 
κατά την υπογραφή της Σύμβασης ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειμένου της 
παρούσας.  

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

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

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

5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 
στο Μέρος Γ. 

7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον ληφθεί 
προκαταβολή) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

8. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να παρέχει μέρος ή το σύνολον των 
απαιτούμενων υπηρεσιών σε χώρο που θα του διαθέσει στην έδρα της.  



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

10. Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν το αντικείμενό της. 

 

2.21  Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι 
τρόπους πληρωμής: 

1.  α) Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος στο Μέρος Γ.  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του Έργου. 

2.  α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση 
του οροσήμου υλοποίησης του έργου με Α/Α 1, όπως αυτό αναλύεται στην 
παράγραφο Α.1.7. 

β) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου. 

3.  Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

Σε περίπτωση που στην Οικονομική Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω 
τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο Υποψήφιος δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή και θα 
πληρωθεί το σύνολο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

Η πληρωμή του συνόλου ή του υπολοίπου συμβατικού τιμήματος, αναλόγως του τρόπου 
πληρωμής, που έχει επιλέξει ο Ανάδοχος, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του Έργου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει 
αυτόν. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην 



κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων βάσει του Ν. 
4013/2011. 

 

2.22   Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, 
φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

2.23  Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης, που έχει 
προσφέρει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.  

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο είτε μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης είτε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης της εφαρμογής από 
τον Ανάδοχο σε Δημόσιο Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων το οποίο θα του υποδειχθεί από την ΑΑ. 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας παρατίθεται στο Παράρτημα στο Μέρος Γ της 
παρούσας. 

 

2.24  Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
του. 

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

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,02% επί της 
συμβατικής τιμής του έργου. 

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του 
λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή, λόγω 
καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία λογισμικού. 

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

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



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

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

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

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

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. 

 

2.25  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει ταυτόχρονα αναλυτικό 

πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.  

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

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

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

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



πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά 
από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει 
σε Τράπεζα της επιλογής του και υπό τον όρο προηγούμενης ενημέρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

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

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των 
δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

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

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

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 



στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

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

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

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

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, καθώς και κάθε 
έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 
παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο 
Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αντίγραφα των ανωτέρω αποτελεσμάτων, 
στοιχείων, εγγράφων ή αρχείων για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της Σύμβασης, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλα τα ανωτέρω 
αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία μπορεί να τα διαχειρίζεται και να 
τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα, εκτός εάν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα.  

19. Τα δικαιώματα επί του λογισμικού συστήματος ή και βάσεων δεδομένων που ο Ανάδοχος 
εγκαθιστά στον εξοπλισμό παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική 
παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.  

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες στις αναγκαίες τεχνολογικές ή 
άλλες μεταβολές του εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη 
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, 



που έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στη χρήση τους 
από δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης 
και λειτουργίας.  

21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα τρίτων, να 
αμυνθεί για λογαριασμό και προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής δικαστικώς και 
εξωδίκως έναντι των τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα 
έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει εξ αυτού του λόγου η Αναθέτουσα Αρχή, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης, αφετέρου υποχρεούται να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που αυτή υποστεί.  

22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να προβεί σε ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις 
επιστημονικού περιεχομένου, σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

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

24. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από 
την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα 
πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

25. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας 
και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την εξαίρεση της απλής 
αναφοράς στο πελατολόγιό του.  

26. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει 
η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή 
αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, 
κατόπιν σχετικού της αιτήματος.  

27. O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισμού (που τυχόν θα 
προμηθεύσει ή/και θα του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης. 

28. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά που μπορεί να 
επέλθει στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για 
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης. 

29. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατό να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους 



υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του 
εξοπλισμού.  

30. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του 
ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου 
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του 
χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

31. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι 
τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική 
Νομοθεσία. 

32. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 3 
άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’228) 

 

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

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

 

2.27  Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που 
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  

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

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως 



εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, 
ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Αναθέτουσα Αρχή  ως εμπιστευτικά. Η 
τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις 
και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο 
Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. 

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

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

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και 
οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της 
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η αναθέτουσα Αρχή  δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή  προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

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

 

2.28  Πνευματικά δικαιώματα 
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί 
απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα 
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως 



και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα. 

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

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

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

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

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

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



 

3 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
3.1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
3.1.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
ΕΚΔΟΤΗΣ ............................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................. για ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό 
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον 
τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο 
έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



3.1.2 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................. 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................. για ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του .…% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό ................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό ………., στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του 
έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 
(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί 
της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε 
εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 



3.1.3 Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................. 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς: 

  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
…………… (επωνυμία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας). Αποδεχόμαστε να 
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 
μας. 

  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 



 

3.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  



Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος3 και Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – έως) ΑΜ4 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
3  Ως ρόλοι ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
4 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, 
– Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 



3.3 Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

3.3.1 Για τον εξοπλισμό εντοπισμού θέσης  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
   

1 

Απόκλιση μέτρησης <=3 
μέτρων 

  

2 RoHS Έγκριση ΝΑΙ   

3 
Δυνατότητα ακριβούς εντοπισμού χρήστη σε επίπεδο 
δωματίου ΝΑΙ   

4 Δυνατότητα εντοπισμού ταυτότητας χρήστη ΝΑΙ   

5 
Δυνατότητα εντοπισμού ταυτόχρονα πολλαπλών 
χρηστών ΝΑΙ   

6 
Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας που να καλύπτει τις 
απαιτήσεις  για mesh network. 

ΝΑΙ   

7 Real time μετάδοση πληροφορίας ΝΑΙ   

 Μονάδες συσκευών    

8 
Δρομολογητές υπολογισμού θέσης και μετάδοσης της 
πληροφορίας 

41   

9 Συντονιστής δικτύου 1   

10 Φορητές συσκευές εντοπισμού θέσης 20   

 

3.3.2 Για τον εξοπλισμό δικτύου αισθητήρων 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

   

1 Εμβέλεια κόμβων >20 μέτρα   

2 RoHS Έγκριση ΝΑΙ   

3 Real time μετάδοση πληροφορίας ΝΑΙ   

4 
Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας που να καλύπτει τις 
απαιτήσεις  για mesh network. ΝΑΙ   

 Μονάδες συσκευών    

5 Αισθητήρες Κίνησης 22   

6 Αισθητήρες Θερμοκρασίας 15   

7 Αισθητήρες Πλημμύρας 13   

8 Αισθητήρες Ανοίγματος Πόρτας 30   

 

 
 
 



3.3.3 Για την εφαρμογή βάσης δεδομένων αξιολόγησης 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής 
σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. ΝΑΙ   

2 
Συμμόρφωση με το πρότυπο Web Content Accessibility 
Guidelines(WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.  ΝΑΙ   

3 Διαδικτυακή Εφαρμογή ΝΑΙ   

4 

Υψηλό επίπεδο ευχρηστίας, από τους χρήστες των 
ομάδων-στόχου, ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένοι στη 
χρήση υπολογιστών. 

ΝΑΙ   

5 

Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
καταγραφή και παρουσίαση (π.χ. στατιστικά στοιχεία, 
γραφήματα) 

ΝΑΙ   

6 

Σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα στήριξης της 
ανεξάρτητης διαβίωσης. 

ΝΑΙ   

 

3.3.4 Πιλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Θα εκπαιδευτούν στελέχη του Εργαστηρίου  σχετικά με τη 
χρήση του συστήματος  

ΝΑΙ   

2 

θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική λειτουργία τους συστήματος 
και το εξοπλισμού, καθώς και η υλοποίηση διορθωτικών, 
τεχνικών και λειτουργικών αλλαγών, σε περίπτωση που 
απαιτηθούν 

ΝΑΙ   

3 

Ελάχιστος αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε στελέχη του 
Εργαστηρίου   

30   

 



3.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 
3.4.1 Έτοιμο Λογισμικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

3.4.2 Εφαρμογή/ές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

3.4.3 Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

3.4.4 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

 

3.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 



ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
1 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας 3.4.1)    

2 Εφαρμογή/ές (Πίνακας 3.4.2)    

3 Υπηρεσίες (Πίνακας 3.4.3)    

4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας 3.4.4)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 



 

3.5 Σχέδιο Σύμβασης 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ..........................................  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης διαβίωσης» 

   
 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ …………… € ΜΕ ΦΠΑ 23% 
 

Συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ): ………. 
Κωδικός MIS: ΧΧΧΧΧΧΧ 

ΣΑΕ: ………… 
  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72000000 

 
 
Στη ................. σήμερα την …../../2015, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της .................... που εδρεύει 

στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..................... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ………………………. που 

εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 
με την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο 
με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του υποέργου …………….. της πράξης «Σύστημα στήριξης της υποστηριζόμενης 
διαβίωσης» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
 
 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 
άρθρο: 
  
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 
ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 
 



Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
 
Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη και στο εγκεκριμένο ΤΔΠΠ. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή με Απόφαση του και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και 
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 

 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 
επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 
 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 
ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 
ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος. 
 
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα 
παραρτήματά της 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Tο Εργαστήρι, με τη συνδρομή σημαντικών χορηγών έχει προχωρήσει στην κατασκευή και 
λειτουργία τεσσάρων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Κάθε μια από τις τρεις 
πρώτες ΣΥΔ φιλοξενεί 9 διαμένοντες υπό την επίβλεψη ειδικών φροντιστών και μιας 
υποστηρικτικής ομάδας που αποτελείται από ιατρό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ειδικό 
παιδαγωγό. Σκοπός όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός οικογενειακού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. Η τελευταία ΣΥΔ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 
φιλοξενεί 9 διαμένοντες από  τις 15/01/2015.  Στη στέγη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει το 
σύστημα εντοπισμού θέσης και το σύστημα αισθητήρων, ώστε να υποστηρίζονται με το ίδιο 
λογισμικό και τα άτομα που  κατοικούν στην εν λόγω ΣΥΔ. Το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες 
επέκτασης και δεν απαιτείται προμήθεια νέου.  



Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι: 

1. Η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση του λογισμικού 
(συντεταγμένες νέου χώρου, χωροθέτηση αισθητήρων, δοκιμές καλής λειτουργίας) στη νέα 
ΣΥΔ. 

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των διαμενόντων και των εργαζόμενων στο 
εργαστήρι. 

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει. 
 
Άρθρο 4. ΙΣΥΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι ακόλουθες 
διατάξεις: 

- του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

- του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
όπως ισχύει,  

- της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού 
πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση 
του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

- του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του Π.Δ. 113/2010  (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- της Υ.Α υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» 

(ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει, 
- του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει, 
- τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, 
- του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 
- του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

- του Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005 και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/07»» (ΦΕΚ Α’ 64). 



- του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

-την αριθ. …………. Απόφαση Ένταξης της πράξης στα πλαίσια, του Άξονα Προτεραιότητας «02-
ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση  
-το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, Αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου). 
-τον προσυμβατικό έλεγχο της Σύμβασης 
 
Άρθρο 5. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Κατά την ιεράρχηση της νομικής ισχύος των κειμένων, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει 
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα 
με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει 
χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους 
περιέχει τόσο  το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ, που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους 
διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια 
του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της 
σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη 
δημοπράτησης. Εφαρμοστέο δε σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 
 
Άρθρο 6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 
τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
Ταχ. Δ/νση : ________    
Τηλέφωνο :  ________ 
E-mail : ________ 
 
Για τον Ανάδοχο:  ……………………………… 
……………………………………… 
Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 
Τηλ………………..   fax: …………………… 

   
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 
 
Άρθρο 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



7.1 Η  ΕΠΠΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με 
την απόφαση συγκρότησής της. 
7.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του 
υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 
7.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται 
στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, 
της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της 
ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η 
ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 
και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον 
Ανάδοχο. 
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια 
αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ. Παρ’ όλα 
αυτά: 
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου 
Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και 
να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του  
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του 
εκπροσώπου της. 
 
Άρθρο 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που 
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα 
Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 
τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας 
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του 
έγκριση. 

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



εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

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

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

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 
Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 
Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 
την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες 
και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 
«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

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

 
Άρθρο 9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
9.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα ή 
προμηθευτή της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. 
και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
Εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, θα 
χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική 



απόφαση/ συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-
μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.  
9.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
10.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 
10.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
10.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
10.4 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα 
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά 
από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του 
Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει 
να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

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

10.5 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα 
Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα 
εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό 
του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. H Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 
να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών για τη συμφωνία ή μη αναφορικά με την αλλαγή του 
υπεργολάβου. Αν δεν απαντήσει ο Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στην αλλαγή του 
υπεργολάβου.  
10.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 
την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 30 ημερών. 
Ο αντικαταστάτης θα πληροί τα κριτήρια που θέτει η Διακήρυξη του παρόντος έργου. 
10.7 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με προηγούμενη όχληση είκοσι (20) εργασίμων 
ημερών να ζητήσει από τον Ανάδοχο να ματαιώσει τη συγκεκριμένη υπεργολαβία εντός του ως 



άνω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο Ανάδοχος δεν προβεί στη ματαίωση αυτή, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Άρθρο 11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 
 
Άρθρο 12. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και 
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 
12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 13. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους 
χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών. 
13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 
 
Άρθρο 14. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του. 
 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Άρθρο 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
15.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
15.2 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις 
διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
Άρθρο 16  Υπηρεσίες Εγγύησης  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης  για τον εξοπλισμό και τις 
εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 



1. Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 
συντήρησης) του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του έργου 
(περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). Τόσο ο εξοπλισμός του συστήματος που προσφέρεται 
όσο και το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτεται από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 
(παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι όροι που 
περιγράφονται παρακάτω, και παρέχονται δωρεάν. 
1. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών 

• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός τριών (3) ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 

• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και 
εφαρμογών. 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των 
εφαρμογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. 

 
Άρθρο 17. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 
17.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 
5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά .... μήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται μετά την 
οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλομένους.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
17.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογισμικού Εφαρμογών κατά το χρονικό 
διάστημα της δωρεάν συντήρησής του (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά 
την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 



4,5% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη 
συμβατική  περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. 
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο 
Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών 
από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει 
νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  Η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 
 
 
Άρθρο 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
18.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 
Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
18.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
18.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 
μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
 
Άρθρο 19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
19.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από 
την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία 
αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 
19.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 
19.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 
του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
20.1 Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της 



Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 
20.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται εντός …………………. 
ημερών ήτοι μέχρι την ……………………,  να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας και περιέχει, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 
α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης. 
β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 
προϊόντων του Έργου 
γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  εξάρτηση 
μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 
δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η ΕΠΠΕ 
Η έγκριση του προγράμματος από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. 
20.3 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ 
μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το 
αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 
 
Άρθρο 21. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
21.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου,. 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας 
υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει, κάθε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, στην ΕΠΠΕ. Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν 
έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του 
προγράμματος εκτέλεσης. 
21.2 Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και 
επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, κατόπιν συνεννοήσεως, το αρχείο και τους λογαριασμούς 
ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 
 
Άρθρο 22. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και 
διαρκεί για ………… Μήνες. 
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στη Σύμβαση απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και 
κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων ή του συνόλου του 
έργου προβλέπονται ποινικές ρήτρες για τον Ανάδοχο, το ύψος των οποίων καθορίζεται από 
το άρθρο ….της παρούσας και από την κείμενη νομοθεσία 
 
 
Άρθρο 23. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 



χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα … 
ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο 
για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, εντός … ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. 
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό 
να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται 
σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η 
μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του 
αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις 
διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Άρθρο 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
24.1Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. στο πλαίσιο της Διακήρυξης, και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 
24.2 Η τυχόν τροποποίηση σύμβασης γνωστοποιείται στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 
 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Άρθρο 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
25.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Η ΕΠΠ προβαίνει σε φάσεις παραλαβής σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) 
ημερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το σχετικό 
πρακτικό οριστικής παραλαβής. 
Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα 
αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 μέρες) και να 
ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός μηνός 
εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις 
σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις 
παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 
 



25.2. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός μηνός θεωρείται ότι δεν 
υπάρχουν τέτοιες οπότε η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής 
παραλαβής. Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
(μέγιστο 1 μήνας) και να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο 
εντός μηνός, εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου των σχετικών 
απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. 
 
Άρθρο 26. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
26.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή 
των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 23, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 
δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
26.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική 
Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 
Άρθρο 27. Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

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

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

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

εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου 

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

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος 
του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα 
Λειτουργίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

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



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

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

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

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

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

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

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα. 

Άρθρο 28. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
28.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα 
πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 
28.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο 
τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  
 
Άρθρο 29.  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
29.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 
της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
29.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, υλικών 
κλπ. μέχρι την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής του 
Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 



29.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του 
λογισμικού) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα 
είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό. 
29.4 Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη 
αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο Ανάδοχος 
εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο 
αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην αντίστοιχη άδεια χρήσης του λογισμικού 
αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού αυτού παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. 
30.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή 
πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η 
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων 
τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που 
αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την παραβίαση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος αφενός 
βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 
λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ζημία που θα υποστεί 
από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 
Άρθρο 30. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε 
ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, 
ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην 
προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 31. Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί 
απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα 
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να 
τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  



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

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

Άρθρο 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, 
φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Άρθρο 33. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
33.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο 
τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και 
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου 
έξοδα, όπως: 
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση 
προϊόντων.  
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 
γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Έργου 
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
Σημειώνεται ότι η απαρίθμηση των δαπανών είναι ενδεικτική. 
 
33.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 



παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει 
να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
33.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων 
που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, 
δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 34. ΤΙΜΗΜΑ 
34.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
34.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 35. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

1.  α) Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος στο Μέρος Γ.  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του Έργου. 

2.  α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση 
του οροσήμου υλοποίησης του έργου με Α/Α 1, όπως αυτό αναλύεται στην 
παράγραφο Α.1.7. 

β) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου. 

3.  Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
Άρθρο 36. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου 
όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή 
μερών του Έργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή 
τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 



 
7. ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Άρθρο 37. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
37.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Η διαδικασία αυτή θέτει 
σε κίνδυνο την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης 
δ) παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 
 
37.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
37.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται 
για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
37.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
37.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 
δεν έχει ακόμα πληρώσει.  
38.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που 



αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως 
της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
 
Άρθρο 38. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
38.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για 
λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
38.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 
 
Άρθρο 39. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
39.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
39.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Άρθρο 40. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που 
θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 

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

Άρθρο 41. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
41.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου 
συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για την ανόρθωση 
της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε αποθετικής ζημίας τους. 
41.2 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν 
τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 



41.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, και 
μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                 Για τον Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος   
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