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ΑΡΟΦΑΣΘ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
1. 

i. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 «Αφξθςθ 
αποδοχϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43) . 

ii. του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ 

iii. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «υκμίςεισ για τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και τουσ ΟΤΑ» 
(Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

iv. του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ των δθμοςιεφςεων των 
Φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

v. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –Σφςταςθ Ειδικοφ Συμβουλίου 
Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Ε.Ι.Σ.Ε.Ρ.) και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

vi. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 112), όπωσ ιςχφει. 

vii. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 
viii. του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
ix. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

x. του ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ» (Α’ 120), όπωσ ιςχφει 
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xi. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», (Α’167) 

xii. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Κα-
ταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα 
– Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

xiii. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ 143), όπωσ 
ιςχφει 

xiv. του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν 
οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 

xv. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

xvi. του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», 
(Αϋ 94). 

xvii. του άρκρου 70 του ν. 4445/2016 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, 
Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ Συνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ 
διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 236). 

xviii. του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», (Αϋ 64),  

xix. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Υπουργεία α. Εςωτερικϊν και 
β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των 
Υπουργείων Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων 
Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ναυτιλίασ και μεταφορά ςτον Ρρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ςτο Υπουργείο Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xx. του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε αυτζσ 
υπθρεςιϊν, μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ 
και Τουριςμοφ ςτον Ρρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων 
ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xxi. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ 
υπθρεςιϊν», (Α’141) 

xxii. του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ρροβολισ» (Α’169) 

xxiii. του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» (Αϋ 34) 

xxiv. του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 145). 
xxv. του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Υπουργείου 
Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και Υπουργείου 
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία Υπουργείων 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208). 
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xxvi. του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», (Αϋ 210). 

xxvii. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 
λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου, 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω κι αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «αφξθςθ 
των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τθ ςφναψθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι 
εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Υ144/02-08-2012  απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 
ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των υπαγομζνων ςτον 
Ρρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείεσ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255). 

iii. τθσ υπ’ αρικμ. Υ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 
αρμοδιοτιτων ςτον Υπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Ραππά», 

iv. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ και του 
Υπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΥΟΔΔ’ 103) 

v. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου 
Ραππά  με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι 
Υπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ 
Ρροϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Τμθμάτων, Αυτοτελϊν 
Τμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ  και 
Επικοινωνίασ», (Β’546). 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016 (Αϋ 147)», (Βϋ 969),  

vii. των υπ’ αρικμ. 8560/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΟ5Η465ΧΘ0-ΛΛΦ) και 6473/03-04-2017 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΥ465ΧΘ0-0ΚΒ) αποφάςεων τροποποίθςθσ τθσ ςφνκεςθσ και 
ςυγκρότθςθσ, αντίςτοιχα, Ρενταμελοφσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων 
διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, ειδϊν, υλικϊν, υπθρεςιϊν και 
μελετϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε. 

viii. τθσ υπ’ αρικμ. 6472/03-04-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΣΙ465ΧΘ0-ΜΒΓ) απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ 
Ρενταμελοφσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε., όπωσ ιςχφει. 

ix. το υπ’ αρικμ. ΔΑΕ/408/07-07-2017 Εγκριτικό Σθμείωμα τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ 
Ενθμζρωςθσ, περί τθσ διεξαγωγισ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, για τθν «Ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, 
Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ». 
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x. τθν υπ’ αρικμ. 13922/13-07-2017 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία 
καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν του Τμιματοσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν με α/α  55689 και 
55690 (ΑΔΑ: 6ΓΙ465ΧΘ0-ΨΨΥ, ΑΔΑΜ: 17PROC001810166). 

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

Τθ διενζργεια Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, 
(ςτακμιςμζνα κριτιρια), για το ζργο με τίτλο «Ρρομικεια ενόσ ςφγχρονου 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.», που κα διατεκεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 
ςφμφωνα με τθ ςυνθμμζνθ προκιρυξθ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72262000-9 (Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ) 
και 72268000-1 (Υπθρεςίεσ προμικειασ λογιςμικοφ). 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 
ογδόντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (85.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι εκατόν 
πζντε χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (105.400,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24%.   

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

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ανωτζρω ηθτουμζνων και όχι για μζροσ του 
ζργου.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.  

Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα κάτωκι Κεφάλαια και 
Ραραρτιματα του παρόντοσ τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ, τα οποία κεωροφνται αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία και Διευκφνςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.)  

Ο τίτλοσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα : 

Δπσλπκία 

Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληώλ & Δλεκέξσζεο 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Φξαγθνύδε 11 θαη Αι.Πάληνπ 

Πόιε Καιιηζέα Αηηηθήο 

Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο 101 63 

Υώξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθόο ΝUTS GR 300 

Σειέθσλν 210 90 98 478, 210 90 98 468 

Φαμ 210 90 98 453 

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 
k.lirakos@minpress.gr, 

chry.andrikopoulou@minpress.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο 
Κπξηάθνο Λπξάθνο 

Υξπζάλζε Αλδξηθνπνύινπ 

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην 

δηαδίθηπν  (URL) 
www.media.gov.gr. 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η Γ.Γ.Ε.Ε. είναι φορζασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, εντάςςεται ςτουσ φορείσ τθσ 
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και υπάγεται ςτο Υπουργείο Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν 
και Ενθμζρωςθσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. είναι θ δθμόςια ενθμζρωςθ, με ζμφαςθ ςτθν 
Κυβζρνθςθ και τουσ φορείσ τθσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου ςυμβοφλου ςε κζματα 
ενθμζρωςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, διατφπωςθ προτάςεων και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ 
που αφορά ςτον τφπο και ςτον ευρφτερο χϊρο των ΜΜΕ, τθν διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ 
του Κράτουσ ςτο χϊρο των οπτικοακουςτικϊν μζςων, ςφμφωνα και με τισ εξελίξεισ τθσ 
τεχνολογίασ και τθ ςυνολικι οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ του κράτουσ ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ και ςτο εξωτερικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ    

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ: α) www.media.gov.gr και β) Στθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ 
διευκφνςεισ: k.lirakos@minpress.gr, chry.andrikopoulou@minpress.gr. 

mailto:k.lirakos@minpress.gr
mailto:chry.andrikopoulou@minpress.gr
http://www.media.gov.gr/
http://www.media.gov.gr/
mailto:k.lirakos@minpress.gr
mailto:chry.andrikopoulou@minpress.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
κάτω των ορίων του αρκ. 121 του ν. 4412/16.     

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο προχπολογιςμόσ εξόδων τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ειδικοφ φορζα 51 – 110, οικονομικοφ ζτουσ 2017. Η 
δαπάνθ κα βαρφνει τουσ ΚΑΕ 0873: 55.800,00€ και ΚΑΕ 1723: 49.600,00€ του Φορζα. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για τισ 
ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υ.ΨΗ.Ρ.Τ.Ε. 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται και ςτθν παροχι ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν: α) Μελζτθ 
Εφαρμογισ – Αναλυτικζσ Απαιτιςεισ (Ρ1), β) Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων (Ρ2), γ) 
Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν (Ρ3), δ) Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ (Ρ4), ε) 
Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ (Ρ5), ςτ) Τεκμθρίωςθ Εφαρμογϊν (Ρ6), η) Υπθρεςίεσ 
Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (Ρ7), θ) Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ 
Λειτουργίασ», όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα I «Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ». 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72262000-9 (Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ) 
και 72268000-1 (Υπθρεςίεσ προμικειασ λογιςμικοφ).   

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ανωτζρω ηθτουμζνων προμθκειϊν και 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν και όχι για μζροσ του ζργου.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 
ογδόντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (85.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι εκατόν 
πζντε χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (105.400,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24%.   

Η διάρκεια του ζργου κα είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

 

1.4 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.  

H καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των προςφορϊν είναι θ                           
Ρζμπτθ 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ϊρα 17.00 μ.μ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρκρο 6 
τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16- 10-2013. 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ 
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, τθν Τρίτθ 12 Σεπτεμβρίου 
2017 και ϊρα 12.00 μ.μ. μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων Διαγωνιςμϊν και 
απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, ειδϊν, υλικϊν υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.. (εφεξισ «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ») 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

 

1.5 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) ςτισ  14/08/2017.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016,   

 ςε δφο (2)  θμεριςιεσ οικονομικζσ ελλθνικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, μια 
(1) φορά. 

 ςε μία (1) τοπικι ελλθνικι εφθμερίδα, μια (1) φορά  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ςτισ 22/08/2017, όπου και 
ζλαβε αρικμό ΑΔΑ  :  ………………………….. 

Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτον ιςτότοπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.: 
www.media.gov.gr. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τθν Ανακζτουςα 
Αρχι (παρ. 5 άρκρο 77 ν. 4270/2014, ΦΕΚ Αϋ143). 

 

1.6 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

http://www.media.gov.gr/
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βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ   

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

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

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφμβαςθσ  για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι 
κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα I : Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, II: Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ – Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ-Απαιτιςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ, III: Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), IV: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ και Καλισ 
Εκτζλεςθσ, V: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και VI: 
Υπόδειγμα Σχεδίου Σφμβαςθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+   

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται. 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 
οκτϊ (8) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε 
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περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από 
τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ 
πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. Η 
διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





13 
 
 

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

2.1.5. Εγγυιςεισ 

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

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

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

Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ παραγράφου 2.2.2 να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
Υπόδειγμα Α του Ραραρτιματοσ IV, ενϊ θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ παραγράφου 4.1 
να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Β του Ραραρτιματοσ IV. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί 
θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε 
περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) 
κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε 
περιςςότερεσ από μία προςφορζσ.  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 
ψθφιακισ υπογραφισ και να ζχουν εγγραφεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 
εγγραφισ:  

Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται µζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε 
αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του 
ταυτοποιοφµενοι ωσ εξισ:   

• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται µε χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνοµα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθµα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων.  

Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τµιµα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.   

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν µελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 
δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι 
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικµό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται µε χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθµα. 
Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τµιµα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροµθκειϊν τθσ Γενικισ 
∆ιεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρροµθκειϊν.   

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





15 
 
 

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:   

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ µε επίςθµθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.   

- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε µορφι αρχείου .pdf µε επίςθµθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, ςφµφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013.   

Το αίτθµα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά µζςω 
του ςυςτιματοσ.   

Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, 
ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ 
πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, δθλαδι 
χιλίων επτακοςίων ευρϊ (1.700,00€), ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Ραραρτιματοσ ΙV. 

2. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ και ότι όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, δθλαδι 
τουλάχιςτον επτά (7) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

4. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν 
ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

5. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 2.2.3, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.2 δικαιολογθτικά ι 
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ   

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

1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), 
θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
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όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

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

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016: «Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ», 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ. 

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 
τθσ παροφςασ 

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

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

 4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 
περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου. 

 5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 3  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα 
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

 

2.2.4 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ επί ποινι αποκλειςμοφ – Ελάχιςτα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ 

Α. Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ   

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 
των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι να αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν ανάπτυξθ, εμπορία 
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και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, διακζτοντασ το δικό τουσ απαιτοφμενο 
ζμπειρο προςωπικό και υλικοτεχνικι υποδομι. Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο και να αςκοφν δραςτθριότθτα ανάπτυξθσ, εμπορία 
και υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν: Ριςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α', με το οποίο να 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν 
θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
εγγεγραμμζνοι. Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 
απαιτείται πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του Εμπορικοφ ι Βιομθχανικοφ ι Βιοτεχνικοφ 
Επιμελθτθρίου, ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο διλωςθσ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, εφόςον 
πρόκειται για φυςικά πρόςωπα, από το οποίο να προκφπτει θ δραςτθριότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ/εταιρίασ. 

Β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

1. Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το αρκ. 75 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν: μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςτον τομζα 
δραςτθριοτιτων του αντικειμζνου τθσ παροφςασ προκιρυξθσ τουλάχιςτον 170.000,00€ 
ευρϊ (το διπλάςιο του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ. Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν αφορά ςτισ διαχειριςτικζσ χριςεισ του 2014, 2015 
και 2016.  

2. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ οι οικονομικοί 
φορείσ υποβάλλουν:  

Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν των 
τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, 
εφόςον είναι μικρότεροσ, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ του 2016 δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι 
προςφζροντεσ υποβάλουν ιςοηφγιο μθνόσ Δεκεμβρίου 2016, υπογεγραμμζνο από το 
νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. Το ιςοηφγιο αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από 
κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμφανίηεται ο Ειδικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν για τθ χριςθ 2016 και 
από ποιουσ λογαριαςμοφσ του ιςοηυγίου αποτελείται αυτόσ.  

Γ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

 1. Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν: τθν κατάλλθλα 
τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτο πλαίςιο 
Ζργων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ 
υποβάλλουν: 

α) Κατάλογο Ζργων ςτον οποίο κα αναφζρονται τα ςτοιχεία πζντε (5) τουλάχιςτον ζργων 
εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 
ι / και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε φορείσ του ςτενοφ ι ευρφτερου δθμοςίου 
τομζα, τα οποία ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει  να ζχει ολοκλθρϊςει κατά τα τζςςερα 
τελευταία ζτθ, εκ των οποίων το ζνα (1) τουλάχιςτον να αφορά Ολοκλθρωμζνο  
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
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Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί είτε ςχετικι 
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ του πελάτθ, είτε το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ. Επίςθσ 
για τουλάχιςτον τρία (3) από τα εν λόγω ζργα κα πρζπει να διατεκεί Αναλυτικι 
Ραρουςίαςθ. 

β) Κατάλογο εγκαταςτάςεων ςε λειτουργία του προςφερόμενου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με ενεργι ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ 
(ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ αρχικισ εγκατάςταςθσ) ςε φορείσ του ςτενοφ ι ευρφτερου 
δθμοςίου τομζα ςτον οποία κα αναφζρονται τα ςτοιχεία τριϊν (3) τουλάχιςτον 
εγκαταςτάςεων με πλικοσ ενεργοφ προςωπικοφ άνω των 600 ατόμων.  

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί είτε ςχετικι 
βεβαίωςθ του πελάτθ ότι το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
καλφπτεται από ενεργι ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, είτε αντίγραφο τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ 
που είναι ςε ιςχφ. 

3. Αναφορικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν: προςωπικό επαρκζσ 
ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ (επαγγελματικά προςόντα) για τθν ανάλθψθ του Ζργου.  

Συγκεκριμζνα απαιτείται: 

Α) κατ’ ελάχιςτον το 90% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το Ζργο να καλφπτεται 
από υπαλλιλουσ του υποψιφιου Αναδόχου (όπωσ εμφανίηονται ςτθν ετιςια κατάςταςθ 
προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό 
Σφςτθμα «ΕΓΑΝΗ»).  
 

Β) Η προτεινόμενθ Ομάδα Ζργου, κακϊσ και ο Υπεφκυνοσ Ζργου, κα πρζπει να 

αποτελείται από  ςτελζχθ με τουλάχιςτον τουσ ακόλουκουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων (εμπειρίασ): 

 ωσ μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου να διατίκεται ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου (project 
manager), υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ, με Μεταπτυχιακό ςτθν Ρλθροφορικι και τουλάχιςτον 7 
ζτθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ ςε Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ. 

o δφο ςτελζχθ με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ 
και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Οικονομικισ Διαχείριςθσ και τίτλο ςπουδϊν 
Ραν/μιου ι ΤΕΙ ςτθν Ρλθροφορικι. 

o ζνα ςτζλεχοσ με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ 
και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Μιςκοδοςίασ 
και τίτλο ςπουδϊν Ραν/μιου ι ΤΕΙ ςτθν Ρλθροφορικι. 

o δφο ςτελζχθ με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ 
και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
τίτλο ςπουδϊν Ραν/μιου ι ΤΕΙ ςτθν Ρλθροφορικι. 

o ζνα ςτζλεχοσ με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 
ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων και τίτλο ςπουδϊν Ραν/μιου ι ΤΕΙ ςτθν Ρλθροφορικι. 

4. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του, εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν, τα 
ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 Ετιςια κατάςταςθ προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που ζχει υποβλθκεί 
θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «ΕΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργαςίασ. 
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 Ρίνακα των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα  
Ζργου 

 Ρίνακα των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν 
ςτθν Ομάδα Ζργου. Θα πρζπει να προςκομιςκοφν δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτισ οποίεσ οι ςυνεργάτεσ κα δθλϊνουν 
ότι ζχουν λάβει γνϊςθ του ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ότι δζχονται να 
ςυνεργαςτοφν με τον υποψιφιο ανάδοχο, ποιοσ κα είναι ο ρόλοσ τουσ ςτο ςχιμα 
υλοποίθςθσ. 

 Ρίνακα των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που 
ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου 

 Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 
V, όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου από τα οποία να αποδεικνφονται οι παραπάνω 
προχποκζςεισ ευκζωσ, τίτλουσ ςπουδϊν και βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου για τθν ακρίβεια των δθλωκζντων 
ςτοιχείων.  

Δ. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

 1. Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ςυγκεκριμζνα να διακζτουν ςε 
ιςχφ κατά το χρόνο διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: Ρρότυπο πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο, που να εμπίπτει ςτο αντικείμενο 
παροχισ υπθρεςίασ του Ζργου. 

2. Επιπλζον, δεδομζνου ότι με το προσ ανάπτυξθ πλθροφοριακό ςφςτθμα κα 
μεταφζρονται ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα, οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με πρότυπα διαχείριςθσ 
αςφάλειασ πλθροφοριϊν και ςυγκεκριμζνα να διακζτουν ςε ιςχφ κατά το χρόνο 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: Ρρότυπο διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν ISO 
27001:2013 ι ιςοδφναμο, που να εμπίπτει ςτο αντικείμενο παροχισ υπθρεςίασ του Ζργου. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των ανωτζρω παραγράφων 
Α, Β, Γ και Δ του άρκρου 2.2.4 ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

2.2.5 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
(του άρκρου 2.2.4), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 
φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

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

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

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

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των 
κάτωκι κριτθρίων: 

ΚΙΤΘΙΟ  ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ  

(ςi) 

Ai ΟΜΑΔΑ Α / Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ 30% 

1 
Αντίλθψθ, κατανόθςθ του Ζργου και παρουςίαςθ των λφςεων 
από τον υποψιφιο Ανάδοχο με βάςθ τα περιγραφόμενα 
κριτιρια. 

10% 

2 
Ετοιμότθτα και φιλικότθτα των λφςεων, κάλυψθ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν – επιπλζον λειτουργικότθτα. 

10% 

3 

Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι - Τεχνικά και Τεχνολογικά 
Χαρακτθριςτικά Λφςθσ - Βακμόσ Ολοκλιρωςθσ - Επιπλζον 
Χαρακτθριςτικά Κάλυψθ Οριηοντίων Απαιτιςεων (Αςφάλεια, 
Εμπιςτευτικότθτα, Ροιότθτα Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ, 
Ευχρθςτία/Ρροςβαςιμότθτα, Διαςυνδεςιμότθτα, 
Επεκταςιμότθτα / Ραραμετρικότθτα) 

10% 

Βi ΟΜΑΔΑ B / Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν 15% 

1 
Ρεριγραφι μεκοδολογίασ παροχισ Υπθρεςιϊν  και 
προςαρμογι ςτισ τεχνολογικζσ απαιτιςεισ του Ζργου και τισ 
προδιαγραφζσ 

5% 

2 
Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ (Υπθρεςίεσ 
Εγγφθςθσ, Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ Επιπζδου 
Υπθρεςιϊν) 

5% 

3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 5% 

Γi ΟΜΑΔΑ Γ / Ραρουςίαςθ & Λειτουργία 35% 

1 
 
Ετοιμότθτα, αποτελεςματικότθτα και επάρκεια τθσ ςυνολικισ 
λφςθσ κατά τθν παρουςίαςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

35% 

Δi 
ΟΜΑΔΑ Δ /Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και 

Υλοποίθςθσ Ζργου 
20% 
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1 
Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου, Μεκοδολογία 

διοίκθςθσ του ζργου - Οργανωτικι Αποτελεςματικότθτα του 
ςχιματοσ διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ Ζργου 

5% 

2 
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Χρονοδιάγραμμα, Φάςεισ, 

Ραραδοτζα, Ορόςθμα) 
15% 

          ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 100% 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν   

1. Η Βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια 
Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον πίνακα κριτθρίων. Πλα τα επί μζρουσ 
κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ και ζωσ τουσ 120 
βακμοφσ. 

2.  Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ 
*απαράβατοι όροι+, αυξάνεται δε ζωσ 120 για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι 
υποχρεωτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ *απαράβατοι όροι+ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται 
ςτα 2 δεκαδικά ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων, ι Η ςυνολικι 
βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

T = ς1 χ A1 + ς2 χ A2 + ς3 χ A3 + ς4 χ B1 + ς5 χ B2 + ς6 χ B3+ ς7 χ Γ1+ ς8 χ Δ1+ ς9 χ Δ2 

δθλαδι το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ (Αi, Βi, Γi, Δi) 
επί τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ (ςi), όπωσ δίνονται ςτον παραπάνω πίνακα.  

Η ομάδα κριτθρίων που αφορά ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά κα ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
90% ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ προςφοράσ του κάκε υποψθφίου αναδόχου. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον 
μικρότερο λόγο (Λ) τθσ Τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθν Βακμολογία τθσ, ςφμφωνα με τον 
τφπο που ακολουκεί: 

Λi = (90) * ( Τi / Τmax ) + (10) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Τmax, θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Τi,     θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin, το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Κi,      το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i 

Λi,      το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 
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Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, 
χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ προκφπτει από τον Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 
Αναδόχου. 

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

 

2.4  Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι: 
«Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ και των υποχρεωτικά 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν και όχι για μζροσ του ζργου. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 
37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 
3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω 
Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΣΗΔΗΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

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

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ 
τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και το άρκ. 2.4.3 τθσ 
παροφςασ. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με το άρκ. 2.4.4 τθσ παροφςασ.  

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

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

4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου 
pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν 
ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τoυσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  

Θα επιςυναφκοφν ςτθ παροφςα Διακιρυξθ, ςτο χϊρο τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο  ςφςτθμα 
ΕΣΗΔΗΣ, τα ψθφιακά αρχεία «Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.)» και 
«Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ», ςε επεξεργάςιμθ μορφι word, προσ διευκόλυνςθ των 
ςυμμετεχόντων. Τα 2 αυτά θλεκτρονικά αρχεία  κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και να 
υποβλθκοφν ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3 τθσ 
παροφςασ (παρ. 2 και 5 αντίςτοιχα). 

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων 
και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

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

6. Δικαιολογθτικά και ζγγραφα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία που είναι 
αρμόδια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επί 
ποινι απορρίψεωσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικϊσ 
ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι, διαχωριςμζνα ςε δφο (2) 
ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ «Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ», 
αντίςτοιχα, εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ προκεςμίασ και παραλαμβάνονται από τθν Υπθρεςία 
με απόδειξθ βεβαίασ χρονολογίασ. 

ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΘ : Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι 
επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 
που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει 
τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα 
οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ 
αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 
2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν 
να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) 
ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  
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4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλονται θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ 
δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά.  Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1) θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016, τα άρκρα  
2.1.5 και 2.2.2 και το υπόδειγμα Α του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν 
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

2) το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

α) Το ΤΕΥΔ  καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου 
του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr). 

β) Ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα 
διαδικαςία και δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει 
ζνα ΤΕΥΔ.   

γ) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ, ςυμμετζχει μόνοσ του αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
τρίτων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.5, πρζπει να μεριμνά ϊςτε να υπάρχει μαηί με το δικό 
του ΤΕΥΔ και χωριςτό ΤΕΥΔ κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ 
τρίτουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται. 

δ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ ι κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, 
υποβάλλεται, για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ  χωριςτό ΤΕΥΔ. 

ε) Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ. Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου του, ο τελευταίοσ υποβάλλει ςυμπλθρωμζνο 
το ΤΕΥΔ με τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τουσ φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω περίπτωςθ (γ). 

ςτ) Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω 
του ΤΕΥΔ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
περίπτωςθσ 1 του άρκρου 2.2.3. Κάκε άτομο από τα ανωτζρω ενδζχεται να πρζπει να 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που 
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διζπει τον οικονομικό φορζα, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων περί προςταςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Σφμφωνα με το άρκ. 73 του ν. 4412/2016 θ 
υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

η) Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί 
από τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά του άρκρου 3.2, 
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Κατά λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 79 του ν. 4412/2016. 

3) Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ τθσ υπθρεςίασ ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Α τθσ 
διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ, από όπου προκφπτουν το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν 
νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.) και υποχρεοφνται ςτθν ψθφιακι υπογραφι του 
ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παρ. ςτ) του ανωτζρω εδ. 2. 

4) Πλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ των ελαχίςτων κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ: 
καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, των παραγράφων Α, Β, Γ και Δ του άρκρου 2.2.4 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

5)  H τεχνικι προςφορά κάκε οικονομικοφ φορζα, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ 
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
Ραράρτθμα II «Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςίασ» τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ, μαηί με τα ςχετικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν απάντθςθ του υποψθφίου 
αναδόχου και αναφζρονται ςτθν παραπομπι. Στθ ςτιλθ «Ραραπομπι» κα καταγραφεί θ 
ςαφισ παραπομπι ςτο αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο, όπου περιζχεται τεχνικό φυλλάδιο 
ι αναλυτικι τεχνικι περιγραφι τθσ υπθρεςίασ ι αναφορά μεκοδολογίασ τθσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ του υποψθφίου. Είναι υποχρεωτικι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ και οι 
παραπομπζσ πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςυγκεκριμζνεσ ςτο ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο 
τθσ προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του πίνακα 
και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ τα κριτιρια ανάκεςθσ του άρκ. 
2.3.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω όρο ςυνιςτά λόγο 
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 
οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων 
λζξεων όπωσ «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

6) Διλωςθ του προςφζροντα για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του, θ ελάχιςτθ ιςχφσ 
τθσ οποίασ κακορίηεται ςτο αρκ. 2.4.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από  Ζνωςθ Εταιρειϊν, ςτθν Ρροςφορά πρζπει να 
αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το τμιμα του αντικειμζνου του Ζργου που 
κα αναλάβει κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ, το ποςοςτό επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που κα 
αντιςτοιχεί ςε κάκε μζλοσ (ποςοςτό, όχι απόλυτθ τιμι), να παρουςιάηεται ο τρόποσ 
ςυνεργαςίασ των μελϊν μεταξφ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
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Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι 
προςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. Συγκεκριμζνα, ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςυντάςςεται θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα για το ςφνολο του ζργου, 
ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

Ρίνακασ Υποβολισ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Ρεριγραφι 

Ρροςφερόμενθ Τιμι ςε 
Ευρϊ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ 

Ρρομικεια Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 

Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 
Γ.Γ.Ε.Ε. 

 

Συνολικό κόςτοσ προςφοράσ:  

Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθ δυνατότθτα Σφμβαςθσ 
Συντιρθςθσ για τρία (3) κατ’ ελάχιςτον χρόνια μετά το πζρασ τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον (υπο)φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ του, ςε ξεχωριςτι 
ςελίδα, να παρουςιάςει το ετιςιο ςτακερό κόςτοσ ςυντιρθςθσ για το παραπάνω 
διάςτθμα. Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ςυνολικοφ κόςτουσ 
του ζργου και ςε καμία περίπτωςθ δεν αξιολογείται ςτον παρόν διαγωνιςμό αλλά κα 
αποτελζςει δζςμευςθ του Αναδόχου για τυχόν μελλοντικι ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Οι προςφζροντεσ επιςυνάπτουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
ςε μορφι .pdf. 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ, κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν. 
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Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ και ιδιαίτερα για 
τισ προςφορζσ που είναι χαμθλότερεσ από το 85% του Διάμεςου (median) των 
αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν, κα εξετάηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το ν.4412/2016, άρκρα 88 και 89 (αςυνικιςτα χαμθλζσ 
προςφορζσ). Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ηθτεί γραπτϊσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ 
προςφοράσ τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. Οι διευκρινίςεισ αυτζσ μποροφν να αφοροφν 
ιδίωσ: 

 α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

 β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο 
προςφζρων για τθν παροχι των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, 

 γ) τθν πρωτοτυπία του ζργου, των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον 
προςφζροντα, 

 δ) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18, ςφμφωνα με τθν παρ. 
2 του άρκρου 89 του ν. 4412/2016, 

 ε) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 131 του ν. 4412/2016, 

 ςτ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 89 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε Υποψιφιοι Ανάδοχοι 
υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

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

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν    

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν  

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

α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ 
παροφςασ. 

β) Η οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 
δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 

ε) Η οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 2.2.4 τθσ 
παροφςασ. 

ςτ) Η οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 3 περ .γ του άρκρου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016), και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) Η οποία είναι υπό αίρεςθ. 

θ)  Η οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ. 

κ) Η οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των 
αποτελεςμάτων διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, ειδϊν, υλικϊν, 
υπθρεςιϊν και μελετϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του 
Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε., ςτο εξισ «Επιτροπι».  

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

• Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-
Τεχνικι Ρροςφορά» τθν Τρίτθ 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ϊρα 12.00 μ.μ. ι τρεισ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τθν 
αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που 
παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

•  Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι με ςχετικι πρόςκλθςι τθσ που κα 
αποςταλεί με θλεκτρονικό μινυμα ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει παραδεκτι 
προςφορά. 

• Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων ανά ςτάδιο κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρμόδια πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ δεν καταςτεί 
δυνατι τθν θμζρα του Διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. βλάβθ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, 
απεργία, υπθρεςιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα τρεισ θμζρεσ μετά από 
τθν αρχικι θμερομθνία αποςφράγιςθσ. Αν θ θμζρα αυτι είναι αργία, ο Διαγωνιςμόσ 
αναβάλλεται για τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει με τθλεομοιοτυπία ι μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου όλουσ τουσ Διαγωνιηόμενουσ για τθν αναβολι και τθν θμζρα και ϊρα τθσ 
νζασ ςυνεδρίαςθσ. Σε περίπτωςθ που το κϊλυμα υφίςταται και κατά τθ νζα θμζρα και 
ϊρα, θ ωσ άνω διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Η ωσ άνω αναφερόμενθ αναβολι 
αποςφράγιςθσ προςφορϊν, δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ αντίςτοιχθ παράταςθ 
τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ προςφορϊν. 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





33 
 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των 
τεχνικϊν προςφορϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
ανωτζρω υπό ςτοιχεία α) και β) ςτάδια γίνονται ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για 
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α) και β) οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά διακρατοφνται μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ διαφορϊν που τυχόν κα προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με το άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

δ) Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

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

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με αντίςτοιχεσ αποφάςεισ του 
Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με το άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2  Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  - Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των παρακάτω δικαιολογθτικϊν, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει τα εξισ: 
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1) για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2.2.3 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 
ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του παρόντοσ άρκρου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
1 του άρκρου 2.2.3. 

2) για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2.2.3: 

α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από 
αυτιν προςωπικό.  

β) Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ, από τα οποία να προκφπτει 
ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ και πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
του παρόντοσ άρκρου. 

3) για τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2.2.3. πιςτοποιθτικό αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν 
ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Επιπλζον, αν ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι νομικό πρόςωπο, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 
1892/1990 (Α'101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Αν το κράτοσ - μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 2.2.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2.2.3. 

4)  Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1.2.3. (ιτοι α, γ, δ, ε, ςτ, 
η,θ,κ) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
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δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 
λόγοι αποκλειςμοφ. 

5) Για τθν παρ. 7 του άρκρου 2.2.3. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν 
για τον ςκοπό αυτό. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων .pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

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

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

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι 
ανακριβι, ι 

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

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

Η παραπάνω διαδικαςία ολοκλθρϊνεται µε τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
∆ιαγωνιςµοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθ Δ/νςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν-Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ ανάδοχου ωσ ζκπτωτου είτε για τθ µαταίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφµβαςθσ.  

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

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Η εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο 3.4.  

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

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

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ ωσ άνω παραγράφου.  

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, υπογράφεται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου θ ςφμβαςθ, το 
κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτθ διακιρυξθ, ωσ Ραράρτθμα VI. Η Υπθρεςία 
ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου, με τθν 
οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτο διαγωνιςμό και θ οποία προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν 
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου.  
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, 
όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων 
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ ι 
ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι 
Ρροςφορά» του Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, 
εφαρμοηομζνων επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα. 
 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

1. Οι διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 εφαρμόηονται, μετά 
τθν 26θ Ιουνίου 2017, ςτισ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ςυμβάςεων κακϊσ και τροποποίθςθσ αυτϊν, με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ των εξιντα 
χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ και ανεξάρτθτα από τθ φφςθ 
τουσ. Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του αρκ. 356: «Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε 
ςυμφζρον να του ανατεκεί ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από 
εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι 
εςωτερικισ νομοκεςίασ, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 360 και να ηθτιςει 
προςωρινι προςταςία, ςφμφωνα με το άρκρο 366, ακφρωςθ παράνομθσ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 367 ι ακφρωςθ ςφμβαςθσ θ 
οποία ζχει ςυναφκεί παράνομα, ςφμφωνα με το άρκρο 368». Η άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων του Τίτλου 3 
(αρκ. 372-373 του ν. 4412/16) κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

2. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ 
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προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

3. Η προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ (άρκ. 8 παρ. 3 του Ρ.Δ. 39/2017). Ωσ 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ 
αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ (άρκ. 8 παρ. 3 του Ρ.Δ. 39/2017). Η 
προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου (άρκ. 8 παρ. 2 
του Ρ.Δ. 39/2017 και άρκρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Η προδικαςτικι προςφυγι 
περιζχει τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τθσ (άρκρο 362 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και άρκ. 8 του Ρ.Δ. 39/2017).  

4. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο 
από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 
0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) 
ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Αν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων (600) ευρϊ. Το 
παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Η ωσ άνω 
κατάκεςθ του παραβόλου γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΓΡΣ) και 
αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ 
είςπραξθσ του παράβολου ο προςφεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο ζντυπο 
προςφυγισ: 
α. εκτυπωμζνο αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 
β. επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο 
Κωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ “πλθρωμζνο” κακϊσ και  

γ. βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία 
που το αποδζχεται (αρκ. 5 παρ. 4 του ΡΔ 39/2017). 

5. Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με 
τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 366 του Ν. 4412/2016. 

6. Η κοινοποίθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων 
τρίτων, θ υποβολι των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ διαδικαςία και οι προκεςμίεσ 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, θ απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ και οι ςυνζπειεσ που επιφζρει 
ορίηονται ςτα ςχετικά άρκρα του Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».  

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 
4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και το 
περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα Β του Ραραρτιματοσ IV τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
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4.3  Υπεργολαβία 

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

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

3. Η ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
του άρκ. 3.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του 
ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

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

 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τουσ  

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από 
ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ 
Δ/νςθσ και απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί 
από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 
 

 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ   

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2.2.3 και, ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, 
κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε 
τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο 
ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να απόςχει από τθν διενζργεια 
οποιαςδιποτε εργαςίασ ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και κάκε οφειλι 
ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα 
με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων 
και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για 
κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί 
ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ 
Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

5.1  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

1. Η ςφμβαςθ κα αρχίςει να ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με τον 
Ανάδοχο και κα διαρκζςει πζντε (5) μινεσ. 

2. Συνοπτικά τα παραδοτζα του ζργου αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ ΕΓΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΕΡΓΟΤ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Π1 

ΜΔΛΔΣΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ- 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

1 ΜΗΝΑ 

1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π2 ΥΔΓΙΟ 1 ΜΗΝΑ 1.5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ  
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ΜΔΣΑΠΣΧΗ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π3 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗ – 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ / 

ΓΟΚΙΜΔ 

ΑΠΟΓΟΥΗ 

2 ΜΗΝΔ 

3 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π4 
ΥΔΓΙΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
1,5 ΜΗΝΔ 

1,5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π5 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1 ΜΗΝΑ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π6 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
4 ΜΗΝΔ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π7 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 ΜΗΝΑ 

5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3. Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίηεται ςτισ παρακάτω 3 (Α, Β, και Γ) φάςεισ 
υλοποίθςθσ του Ζργου:  

Φάςεισ υλοποίθςθσ του Ζργου 
 

ΦΑΣΘ Α: Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Συςτιματοσ 

Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ ο Ανάδοχοσ κα ςυγκεντρϊςει τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για το 
ςφςτθμα, κα μελετιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με ςτόχο το ςχεδιαςμό του 
ςυςτιματοσ με τρόπο που να καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν και τθσ 
διακιρυξθσ. Στθ ςυνζχεια κα παραδϊςει και κα εγκαταςτιςει τισ εφαρμογζσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και κα εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ παραμετροποίθςθσ και ελζγχου αποδοχισ, ϊςτε τα ςυςτιματα να μεταβοφν ςε 
πιλοτικι λειτουργία. Μινεσ 1οσ - 3οσ (3 μινεσ). 

ΦΑΣΘ Β: Ριλοτικι Λειτουργία – Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ οι εφαρμογζσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα λειτουργοφν παράλλθλα με τα υφιςτάμενα 
ςυςτιματα και κα ελζγχονται ωσ προσ τθν ορκότθτα και πλθρότθτά τουσ, ϊςτε με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ φάςθσ το ςφςτθμα να τεκεί με αςφάλεια ςε παραγωγικι 
λειτουργία. Κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω Φάςθσ κα πραγματοποιθκεί και θ μετάπτωςθ 
ςτοιχείων από υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, ςτο βακμό και τθν ζκταςθ που κα αποφαςιςτεί 
κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ που κα λάβει χϊρα ςτθν αρχικι φάςθ του ζργου. Επίςθσ 
ςτθ φάςθ αυτι κα λάβει χϊρα θ εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν  και κα 
πραγματοποιθκοφν και οι δοκιμζσ αποδοχισ. Μινασ 4οσ (1 μινασ). 

ΦΑΣΘ Γ: Ραραγωγικι Λειτουργία 
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Κατά τθ φάςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ 
απομακρυςμζνθσ και επιτόπιασ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ (τουλάχιςτον 1 άτομο) και κα 
εξαςφαλίηει τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Στθν παροφςα φάςθ το προςφερόμενο 
ςφςτθμα κα είναι αυτό που κα χρθςιμοποιείται παραγωγικά από το Φορζα. Μινασ 5οσ  (1 
μινασ). 

4. Η  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει 
θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.6 τθσ 
παροφςασ. 

 

5.2 Τρόποσ πλθρωμισ  

1. Η καταβολι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

 Το 30% με τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Α: Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Συςτιματοσ 

 Το 30% με τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Β: Ριλοτικι Λειτουργία 

 Το υπόλοιπο 40% με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του Ζργου 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά μετά τθν προςκόμιςθ από τον 
Ανάδοχο, κάκε φορά των νομίμων παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 200 του ν. 4412/2016), κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν ζκδοςθ Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ και Ροςοτικισ 
Ραραλαβισ από το αρμόδιο Υπθρεςιακό Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν ζκδοςθ 
κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομά του Αναδόχου και ςε 
βάροσ των πιςτϊςεων του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ 
αρχιν τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 13922/13-07-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ 51-110 ςτουσ ΚΑΕ 0873 και 1723, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμϊν του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ με τουσ 
αρικμοφσ α/α 55689 και 55690, αντίςτοιχα. 

2. Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ: α) για τθν προμικεια αγακϊν ποςοςτό 4% και β) για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ποςοςτό 8%. 

3. Επιπλζον, ςε κάκε πλθρωμι του Αναδόχου, επιβάλλεται κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ 
ποςοφ του εκάςτοτε τιμολογίου και θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 
20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ. Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό 
λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 
Συμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. 

ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





44 
 
 

4. Τζλοσ, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ του Αναδόχου προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ επιβάλλεται κράτθςθ 0,06 % υπζρ 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 
3% πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ (άρκρ. 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). Το 
ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου ςτο όνομα τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και για 
λογαριαςμό τθσ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου 
γίνεται από τθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτθν υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 969/22.03.2017). 

5. Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί και με οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν 
κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

6. Ο Ανάδοχοσ, για τθν πλθρωμι των ανωτζρω ποςϊν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ των 
ςχετικϊν τιμολογίων. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε τυχόν νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, 
θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. 

7. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων 
κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ 
τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

8. Το ςυνολικό ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν ςχετικι 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κακϊσ και τθν 
οικονομικι προςφορά του που κα υποβλθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 

 

5.3 Υποχρεϊςεισ αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα και 
επάρκεια ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ 
ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν εξαίρεςθ τθσ 
απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε ανακοίνωςθ που κα αφορά ςτθν 
Σφμβαςθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν διαφιμιςθ ι τθν προβολι του, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ηθτά τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι Τμιμα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ. 

4. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία που 
μπορεί να επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ, για 
τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

5. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν ςυμβοφλων 
ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ 
οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 
που αναλαμβάνει ι κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που τυχόν του χορθγοφνται με τθ 
Σφμβαςθ, κακϊσ και για τισ παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ 
ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στισ περιπτϊςεισ 
υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20969%CE%92-22-03-2017.pdf
ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





45 
 
 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα 
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
αςφαλιςτικι νομοκεςία. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 
του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 
4412/2016.  

 

5.4 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 
τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι το Τμιμα Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., ςε ςυνεργαςία με τθν 
αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα 
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

5.5 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Η εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ (παρακολοφκθςθ, ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν Ραραλαβισ, 
παραλαβι, πλθρωμι, επιβολι κυρϊςεων, ποινικϊν ρθτρϊν κ.λ.π.) κα εξαςφαλίηεται από 
τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε., μζςω των αρμοδίων 
Επιτροπϊν και Διευκφνςεϊν τθσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν 
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει 
να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

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

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι, ςφμφωνα με 
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τθν παράγραφο 6 του άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

 

5.6 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Ροινικζσ ιτρεσ - Κυρϊςεισ  

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

 α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, 

 β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, 

 γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, 
που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια 
τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν κατά τθν περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον 
ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Η ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει 
να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 
δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ 
ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ 
που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

3. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 

 α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

 β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

 α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 

 β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον 
ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται 
από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία 
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ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 
του παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

5. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 218 του 
ν.4412/2016. 

6. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

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

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

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

 

5.7 Λοιποί όροι   

1. Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 και οι λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ, που διζπουν τθ διενζργεια του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ.  

2. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά 
δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα ςτα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελλθνικό. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον 
ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των 
ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα 
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

3. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
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α) Ζχει ολοκλθρωκεί το ζργο του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι λόγω λιξθσ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.  

γ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα 
από τθ ςφμβαςθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

1.  Φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Στθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ (Γ.Γ.Ε.Ε.) λειτουργεί επί ςειρά ετϊν 
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ 
Ρροςωπικοφ το οποίο, εκτόσ από παρωχθμζνο τεχνολογικά, δεν καλφπτει προ πολλοφ τισ 
υψθλζσ απαιτιςεισ αυτοματιςμοφ ενόσ μεγάλου φορζα του Δθμοςίου με αποτζλεςμα 
δυςλειτουργίεσ, ςπατάλθ πολφτιμθσ ανκρωποπροςπάκειασ, ζλλειψθ ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ 
πλθροφόρθςθσ ςε επίπεδο λιψθσ αποφάςεων, δφςκολθ εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
και δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ με εφλογο οικονομικό κόςτοσ κλπ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι αναηθτεί λφςθ για τθν «Ανάπτυξθ ενόσ 
ςφγχρονου Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, 
Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.», μζςω τθσ διενζργειασ ανοικτοφ 
θλεκτρονικοφ τακτικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ. 

Η υλοποίθςθ του ζργου περιλαμβάνει τα εξισ Ρλθροφοριακά Συςτιματα, τα οποία κα 
υποςτθρίξουν μθχανογραφικά τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν:  

 1. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Οικονομικϊν Υποκζςεων (Ρροχπολογιςμόσ / 
Δαπάνεσ, Μιςκοδοςία, Ρρομικειεσ, Αποκικθ). 

 2. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Τα Συςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςε εξοπλιςμό που κα παρζχει θ Ανακζτουςα αρχι 
(Ρεριβάλλον Windows, Oracle standard edition2 για απεριόριςτουσ χριςτεσ). Η μετάπτωςθ 
των δεδομζνων από το υφιςτάμενο ΟΡΣ κα πραγματοποιθκεί από τον ανάδοχο του ζργου 
ςε όποιο βακμό κρικεί απαραίτθτο κατά τθ φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, ενϊ ο 
εμπλουτιςμόσ των ςτοιχείων, δθλαδι θ ςυμπλιρωςθ των νζων πεδίων που κα προκφψουν 
από τα καινοφρια πλθροφοριακά ςυςτιματα κα υποςτθριχκεί από το ανκρϊπινο 
δυναμικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. Τα υφιςτάμενα 
ςυςτιματα είναι εγκατεςτθμζνα ςε περιβάλλον Oracle 6i. 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Αρχζσ Σχεδιαςμοφ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Τα ςυςτιματα που κα εγκαταςτακοφν κα είναι «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open 
architecture), δθλαδι κα χρθςιμοποιοφν πρότυπα που κα διαςφαλίηουν:  

 Τθν ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ 
λειτουργικϊν εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων τθσ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ. 

 Τθ δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία 
βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα. 

 Τθν επεκταςιμότθτα των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 
χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. 
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Είναι απαραίτθτο να ακολουκθκεί αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, 
ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, 
αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ. 

 Το περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε διεκνι 
πρότυπα και πρωτόκολλα. 

 Ανοικτά τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με 
προγράμματα τρίτων. 

 Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ. 

 Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με 
άλλα ςυςτιματα. 

Ακόμθ, ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει ςουίτα εργαλείων ανάπτυξθσ, ςυντιρθςθσ και 
διαχείριςθσ των εφαρμογϊν και των εργαλείων, θ οποία κα είναι ςυμβατι με τθν 
υφιςτάμενθ βάςθ δεδομζνων. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται: 

 Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ για τθ διεπαφι του χριςτθ με το 
ςφςτθμα (GUI) για τθν αποδοτικι χριςθ των εφαρμογϊν και τθν ευκολία 
εκμάκθςισ τουσ. 

 Στατιςτικι επεξεργαςία ςτοιχείων. 

 Άμεςθ ανταλλαγι επεξεργάςιμων ςτοιχείων από και προσ εφαρμογζσ 
υποςτιριξθσ εργαςιϊν γραφείου. 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν και ςτατιςτικϊν του ςυςτιματοσ ςε 
διαφορετικζσ θλεκτρονικζσ μορφζσ αρχείων για τθν κατά περίπτωςθ 
καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ (π.χ. ιςτοςελίδεσ, απλό κείμενο, ζγγραφα PDF, 
ζγγραφα Word/Excel, ςχεςιακοί πίνακεσ, κ.τ.λ.). 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι εφαρμογζσ που κα παραδοκοφν κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με 
τισ απαιτιςεισ που διατυπϊνονται ςτουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ II. 

Διαλειτουργικότθτα 

Η ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ των λφςεων διαλειτουργικότθτασ κα πρζπει να λαμβάνει 
υπόψθ τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτο Ν. 3979/2011 «Για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α'138), επιπλζον κα πρζπει να ακολουκεί τισ αρχζσ ςχεδίαςθσ 
και τα τεχνολογικά πρότυπα που περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο 3.6 «Τεχνολογικά Ρρότυπα, 
Ρολιτικζσ και Κατευκφνςεισ» του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν 
Ηλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν (ΡΔ&ΥΗΣ). 

Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να υλοποιθκοφν με πρότυπα ανοικτισ αρχιτεκτονικισ, τα οποία 
κα προςφζρουν τισ κατάλλθλεσ διεπαφζσ (Application Programming Interfaces-APIs), για 
τθν ολοκλιρωςθ και διαςφνδεςθ που απαιτείται από τθ διακιρυξθ. Οι εφαρμογζσ κα 
υποςτθρίηουν τισ κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ (XML, Web Services κοκ), ϊςτε να είναι δυνατι θ 
διαςφνδεςθ και επικοινωνία τουσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τουσ. 

Στο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των εφαρμογϊν κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον 
Ανάδοχο οι κατευκφνςεισ διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν τθ: α) Διαςυνδεςιμότθτα 
(Interconnection), β) τθν Ολοκλιρωςθ και διαμόρφωςθ δεδομζνων, γ) τθν Διαχείριςθ 
Ρεριεχομζνου και Metadata, δ) τθν Ρρόςβαςθ Ρλθροφοριϊν. Επιπλζον κα 
χρθςιμοποιθκοφν κατ' αποκλειςτικότθτα πρωτόκολλα διαλειτουργικότθτασ (XML, WSDL, 
SOAP) ςτθν επικοινωνία μεταξφ όλων των επιμζρουσ επιπζδων του λογιςμικοφ, με 
εξαίρεςθ τθν πρόςβαςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των επιπζδων κα 
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γίνονται κατά βάςθ με κλιςεισ Web Services μζςω του πρωτοκόλλου SOAP. Αυτό κακιςτά 
το ςφςτθμά άμεςα προςβάςιμο, ςε επίπεδο διεπαφισ, από οποιοδιποτε τρίτο ςφςτθμα, 
καλφπτοντασ ζτςι εγγενϊσ κάκε υφιςτάμενθ ι μελλοντικι απαίτθςθ διαλειτουργικότθτασ. 

Σθμειϊνεται ότι θ διαλειτουργικότθτα αφορά τισ παρακάτω διαςτάςεισ: 

 Οριηόντια, δθλαδι διαλειτουργικότθτα μεταξφ των υπό προμικεια 
υποςυςτθμάτων, ι/και 

 Κάκετθ, δθλαδι διαλειτουργικότθτα μεταξφ των υπό προμικεια 
ςυςτθμάτων με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα του Φορζα, ι/και 

 Εξωτερικι, δθλαδι διαλειτουργικότθτα μεταξφ των υπό προμικεια 
ςυςτθμάτων με εξωτερικά ςυςτιματα τρίτων Φορζων. 

 

Ανοιχτά δεδομζνα 

Τα προτεινόμενα ςυςτιματα κα χαρακτθρίηονται από τθν χριςθ ανοικτϊν προτφπων και 
ανοικτϊν πρωτοκόλλων επικοινωνίασ. Ο ςκοπόσ είναι θ επίτευξθ των ςτόχων του e-GIF 
(Electronic Government Interoperability Metadata Framework). Το ςυγκεκριμζνο 
διαλειτουργικό πλαίςιο επιδιϊκει τθν υιοκζτθςθ και χριςθ ςυγκεκριμζνων προτφπων και 
ςτοχεφει ςτθν ςφγκλιςθ των φορζων ςε κοινά αποδεκτά πρότυπα. Σαν αποτζλεςμα 
επιτυγχάνεται θ ικανότθτα να μεταφζρονται και να χρθςιμοποιοφνται πλθροφορίεσ με 
ενιαίο και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ πολλαπλϊν και διάφορων ιδιωτικϊν και 
δθμόςιων οργανιςμϊν και των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων. 

 

Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

Για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του: 

 το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων Ν. 2472/97, προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων ςτον τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99) 

 τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ 

 τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ (best practice) ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ 
(best practices) 

 τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ 

Τα υποςυςτιματα κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να υποςτθρίηουν τα κάτωκι: 

 Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε επίπεδο ςυςτιματοσ, εφαρμογισ, 
εγγράφων, βάςεων δεδομζνων και αρχείων. 

 Αςφαλισ διαχείριςθ, καταχϊρθςθ και κρυπτογράφθςθ των κωδικϊν 
πρόςβαςθσ. 

 Δθμιουργία καταλόγου εξουςιοδοτθμζνων φυςικϊν προςϊπων που κα 
ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ κακϊσ και θ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ και 
αυκεντικοποίθςθσ. 

 Κακοριςμόσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε επίπεδο λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ, βάςθσ δεδομζνων και εφαρμογϊν. 
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 Σφςτθμα ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων (data integrity). 

 

Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ 

Το περιβάλλον λειτουργίασ των εφαρμογϊν κα πρζπει να είναι απλό και εφχρθςτο, 
προςφζροντασ κατ' ελάχιςτον τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Το περιβάλλον κα είναι εξολοκλιρου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλεσ οι 
λειτουργίεσ τόςο ςε επίπεδο χριςτθ όςο και διαχειριςτι κα πρζπει να 
προςφζρονται τουλάχιςτον ςτα ελλθνικά. 

 Οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ κα πρζπει να επιτρζπουν τθν ςυμπλιρωςθ των 
ςυνθκζςτερων όρων με χριςθ ευρετθρίων ι λιςτϊν, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ ειςαγωγι των δεδομζνων (combo boxes, lists, radio 
buttons κτλ). 

 Θα πρζπει να παρζχεται αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ 
των ειςαγόμενων δεδομζνων με ταυτόχρονθ και άμεςθ απεικόνιςθ 
αντίςτοιχων μθνυμάτων ςφάλματοσ, ϊςτε να αποφεφγονται τυπικά λάκθ 
κατά τθ ςυμπλιρωςθ των θλεκτρονικϊν φορμϊν. 

 Τα δεδομζνα των παραγόμενων αναφορϊν κα πρζπει να μποροφν 
εξαχκοφν και ςε επεξεργάςιμθ μορφι (π.χ. Excel) 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Μελζτθ Εφαρμογισ – Αναλυτικζσ Απαιτιςεισ (Ρ1) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να παραδϊςει το 
παραδοτζο Ρ1 το οποίο κα περιλαμβάνει τθν Μελζτθ εφαρμογισ - Αναλυτικζσ Απαιτιςεισ. 
Το εν λόγω παραδοτζο επί τθσ ουςίασ κα επικαιροποιιςει / ςυγκεκριμενοποιιςει τισ 
απαιτιςεισ των χρθςτϊν από τα νζα ςυςτιματα, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτον πίνακα 
ςυμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Για τθν ςφνταξθ των Αναλυτικϊν Απαιτιςεων ο 
ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων (Ρ2) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει 15 θμζρεσ από τθν παράδοςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ να παραδϊςει 
το παραδοτζο Ρ2 το οποίο κα περιλαμβάνει το Σχζδιο Μετάπτωςθσ δεδομζνων από το 
παλαιό ςτο νζο ςφςτθμα Το παραδοτζο κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον: 

 Να οριςτικοποιιςει το εφροσ των θλεκτρονικϊν δεδομζνων των 'παλαιϊν 
ςυςτθμάτων' προσ μετάπτωςθ, με κριτιρια τθν ποιότθτα και χρθςιμότθτά 
τουσ, τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ ιςτορικότθτασ, τθν εφικτότθτα και τουσ 
κινδφνουσ μετάπτωςισ τουσ με βάςθ το Σχζδιο Μετάπτωςθσ. 

 Να οριςτικοποιιςει το ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν μετάπτωςθσ 
(προγράμματα προςπζλαςθσ - ανάκτθςθσ -'κακαριςμοφ' δεδομζνων και 
αναδιάρκρωςθσ- αποκικευςθσ τουσ ςε δομζσ τθσ/ων 'νζασ/ων' 
εφαρμογισ/ων) με βάςθ το Σχζδιο Μετάπτωςθσ. 

Εν ςυνεχεία κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να προχωριςει ςε εκτζλεςθ διαδικαςιϊν μετάπτωςθσ, 
και ελζγχουσ ακεραιότθτασ και ορκότθτασ δεδομζνων ςε τελικό περιβάλλον. 
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Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν (Ρ3) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει 2 μινεσ από τθν παράδοςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ να παραδϊςει το 
παραδοτζο Ρ3, το οποίο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν 
εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν και τθν προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ 
λειτουργίασ. Αναλυτικότερα: 

 Ραραμετροποίθςθ – προςαρμογι των εφαρμογϊν και των 
υποςυςτθμάτων  

 Μεμονωμζνοσ ζλεγχοσ των εφαρμογϊν (unit testing)  

 Ενοποίθςθ υποςυςτθμάτων ςε «τελικζσ» εφαρμογζσ (system integration) 

 Ζλεγχοσ  ορκότθτασ λειτουργίασ ενοποιθμζνων εφαρμογϊν  

 Ζλεγχοσ ορκότθτασ τθσ πλιρουσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ ςε 
περιβάλλον προςομοίωςθσ 

 Διορκϊςεισ, προςαρμογζσ, βελτιϊςεισ ςτο τελικό ςφςτθμα με βάςθ τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αποδοχισ. 

 

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ (Ρ4) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

Δεκαπζντε θμζρεσ από τθν παράδοςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ  να παραδϊςει το 
παραδοτζο (Ρ4) το οποίο κα περιλαμβάνει το Σχζδιο Εκπαίδευςθσ. Το παραδοτζο κα 
πρζπει να γίνει αποδεκτό από τθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Αν δεν 
δθμιουργθκεί τζτοια τότε από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ).  

Το παραδοτζο κα περιλαμβάνει εκτόσ των άλλων Οδθγίεσ χριςθσ εφαρμογϊν. 

Στόχοσ των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ είναι: 

 θ ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό πυρινα 
ςτελεχϊν του φορζα, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου 
τθν διαχείριςθ, υποςτιριξθ και περαιτζρω εξζλιξθ του ΡΣ. 

 θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτουσ χριςτεσ του νζου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία τθσ 
πλιρουσ ζνταξθσ ςε παραγωγικι λειτουργία. 

 θ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των 
χρθςτϊν του ΡΣ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ 
ςτα νζα εργαλεία. 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων επαρκοφσ εκπαίδευςθσ και διαςφάλιςθσ καλισ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ από τα ςτελζχθ του φορζα και τθσ μζγιςτθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ 
του, κα πρζπει να υλοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Κατάρτιςθ / εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ: 20 ϊρεσ 

Αφορά ςτθν κατάρτιςθ ολιγομελοφσ ομάδασ που κα αναλάβει ςτθ ςυνζχεια τθν 
παραγωγικι λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εξζλιξθ) και 
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κα επιτελζςει βαςικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των υπολοίπων χρθςτϊν (cascade 
training). 

 Κατάρτιςθ / εκπαίδευςθ χρθςτϊν: 80 ϊρεσ 

Αφορά ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Οι 
προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα περιγράφονται ςτο Ρλάνο Εκπαίδευςθσ, 
αρχικό ςχζδιο του οποίου κα περιλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ του Ανάδοχου. Οι 
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν ςτον χϊρο του φορζα. 

Η χρονικι διάρκεια τθσ εκπαίδευςθ για κάκε ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 6 
διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ.  

Εκπαίδευςη Διαχειριςτών (Αdministrators) του υςτήματοσ 

Η ςυγκεκριμζνθ ολιγομελισ ομάδα (περίπου πζντε άτομα) κα ενταχκεί ςτουσ μθχανιςμοφσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του κυρίωσ ζργου του ΡΣ, ϊςτε να αποκτά τθν 
απαραίτθτθ εξοικείωςθ με τα νζα ςυςτιματα. Ραράλλθλα όμωσ κα λάβει τθν απαραίτθτθ 
τεχνικι κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ για το ςφνολο των Λειτουργικϊν Ενοτιτων, ϊςτε να ζχει 
τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ για να: 

 αναλάβει ςταδιακά τθν παραγωγικι λειτουργία των επί μζρουσ 
υποςυςτθμάτων (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ κλπ). 

 Μζλθ τθσ ομάδασ κα παρακολουκιςουν κατά περίπτωςθ κφκλουσ 
μακθμάτων ςε ςχζςθ με: 

 τθ διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ των εφαρμογϊν 

 τθ χριςθ, διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ του διαχειριςτι αναφορϊν 

Κακζνα από τουσ παραπάνω εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ κα πρζπει να παρακολουκοφν 
επιλεγμζνα ςτελζχθ τθσ ομάδασ, αναλόγωσ του ρόλου που κα αναλάβουν κατά τθν 
παραγωγικι λειτουργία. Θα γίνει όμωσ μζριμνα επαρκοφσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςυνζχιςθ τθσ υποςτιριξθσ ανεξαρτιτωσ ςυγκεκριμζνων φυςικϊν 
προςϊπων. 

Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι εξαντλθτικι ςε βάκοσ και ςε εφροσ αντικειμζνου ζτςι 
ϊςτε ο εκπαιδευμζνοσ να καταςτεί ςταδιακά επαρκισ ςτα κακικοντα διαχείριςθσ του 
όλου ςυςτιματοσ. 

Εκπαίδευςη Χρηςτών του υςτήματοσ 

Θα πρζπει να παραςχεκοφν υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του 
Συςτιματοσ (διοικθτικό προςωπικό του φορζα) ϊςτε να αποκτθκεί θ απαιτοφμενθ 
εξειδίκευςθ και τεχνικι κατάρτιςθ κακϊσ και θ απαραίτθτθ εξοικείωςθ με τα νζα 
υποςυςτιματα. 

Η παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του Συςτιματοσ (διοικθτικό προςωπικό 
του φορζα) κα πρζπει να πραγματοποιθκεί για το ςφνολο των Λειτουργικϊν Ενοτιτων 
(Web Υποςυςτθμάτων) του Ζργου ωσ εξισ: 

 Εκπαίδευςθ τελικϊν χρθςτϊν ςτθν αςφαλι πρόςβαςθ μζςω απλϊν 
προςωπικϊν υπολογιςτϊν με κοινοφσ web browsers και λειτουργικό 
ςφςτθμα 

 Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 
των Λειτουργικϊν Ενοτιτων 
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Θα γίνει μζριμνα επαρκοφσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχιςθ τθσ 
χριςθσ του Συςτιματοσ ανεξαρτιτωσ ςυγκεκριμζνων φυςικϊν προςϊπων. 

Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι εξαντλθτικι ςε βάκοσ και ςε εφροσ αντικειμζνου ζτςι 
ϊςτε ο εκπαιδευμζνοσ να καταςτεί ςταδιακά επαρκισ ςτα κακικοντα χριςθσ του όλου 
ςυςτιματοσ. 

Παραδοτζα εκπαίδευςησ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ ςφμφωνα με τισ παρακάτω 
απαιτιςεισ: 

Το εκπαιδευτικό υλικό κα παραδοκεί ςε μορφι .doc και .pdf και κα περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Εγχειρίδιο χριςτθ  
 Εγχειρίδια διαχειριςτι – τεχνικισ υποςτιριξθσ  

 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ – Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν (Ρ5) 

Η ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 10 
θμερϊν. 

Υποςτθρίηεται θ λειτουργία του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν κάτω από πραγματικζσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται  να κζςει το ςφςτθμα ςε πιλοτικι λειτουργία με αντίςτοιχθ υποςτιριξθ και 
ςε παραγωγικι λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτθμάτων, ζχει τισ 
παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν με φυςικι παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου 
(ςυλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και 
λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, κλπ.) 

 On the job training 

 Υποςτιριξθ help-desk 

 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ 

 

Τεκμθρίωςθ Εφαρμογϊν (Ρ6) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

Με τθν λιξθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ να παραδϊςει το παραδοτζο Ρ6 το οποίο 
κα περιλαμβάνει τθν Τεκμθρίωςθ των Εφαρμογϊν (τελικά εγχειρίδια χριςτθ, διαχειριςτι, 
ςχιμα τθσ βάςθσ).  
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Υπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (Ρ7) 

Η Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι Λειτουργία ακολουκεί τθν Ριλοτικι λειτουργία. Ο Ανάδοχοσ 
κα προςφζρει υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν . 

O Ανάδοχοσ καλείται να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου: 

 Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. Κατόπιν 
τεκμθριωμζνθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ - που 
προςδιορίηεται ςτθν Σφμβαςθ του Αναδόχου - από τθν αναγγελία εφόςον αυτά 
δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. 

 Τεχνικι υποςτιριξθ 

 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk. 

 On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να 
επιλυκοφν απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ 
(Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν 
απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου. 

 Ειδικότερα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι να ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ 

Τα παραδοτζα Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6, Ρ7 κα πρζπει να γίνονται αποδεκτά από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 

Η ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» αφορά ςτο ςφνολο των 
υπθρεςιϊν του Ζργου και ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου 
και κα προςφερκεί δωρεάν από τον ανάδοχο. 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψθ 
τα ζτθ πζραν τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ. Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να 
προςφζρουν Ρερίοδο Εγγφθςθσ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα 
πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για ακζραιο αρικμό ετϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν κακ' όλθ αυτι τθ διάρκεια. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ 
εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τα παρακάτω: 

 Διακεςιμότθτα ςυςτιματοσ 99%. 

 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του Συςτιματοσ (bug fixing). 
Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ των ςφαλμάτων αυτϊν είναι κατά το μζγιςτο, δφο (2) 
εργάςιμεσ θμζρεσ, από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ (μζςω τθλεφϊνου, 
email, fax). H αποκατάςταςθ είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λιψθ οδθγιϊν 
από μακριά (μζςω τθλεφϊνου, email, fax ι web) είτε με επί τόπου επίςκεψθ των 
ςτελεχϊν του Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν. 
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 Ρρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο Γραφείο Υποςτιριξθσ (HelpDesk) του Αναδόχου 
μζςω τθλεφϊνου, email, fax, ι web. 

 Ραράδοςθ, υποςτιριξθ, εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ εφαρμογϊν (releases & new versions) όταν αυτζσ 
είναι εμπορικά διακζςιμεσ από τον Ανάδοχο. 

 Ραράδοςθ ενθμερωμζνου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (ζντυπων και θλεκτρονικϊν 
αντιτφπων) με τισ τυχόν μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ του Συςτιματοσ, όταν αυτό 
είναι διακζςιμο από τον Ανάδοχο. 

 Το προςωπικό του γραφείου υποςτιριξθσ (helpdesk) κα αποτελείται από 
ςτελζχθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό 
προςωπικό, θ εμπειρία του οποίου είναι ευκφνθ του Αναδόχου, ϊςτε να 
εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα χρονικά διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν. 

 Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία ςφγχρονου 
Γραφείου Υποςτιριξθσ (Help Desk) το οποίο κα είναι διακζςιμο ςε ϊρεσ μεταξφ 
09:00 και 17:00 κάκε εργάςιμθσ μζρασ. Στο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 

o Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράφει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των 
βλαβϊν που αναφζρονται από το προςωπικό του φορζα. Κάκε 
περιςτατικό πρζπει να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ και να 
καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ πλθροφορία: Υπθρεςία, είδοσ 
λογιςμικοφ & εξοπλιςμοφ, περιγραφι βλάβθσ, ϊρα αναγγελίασ. Η 
αναγγελία βλαβϊν, κα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλουσ τουσ 
παρακάτω τρόπουσ: (i) Τθλζφωνο, (ii) Email, (iii) Fax. 

o Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για τθ λειτουργία του 
Γραφείου Υποςτιριξθσ ανικουν ςτθν κυριότθτα του Αναδόχου. 

o Κατά τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
προτείνει διαδικαςία παροχισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

 Μθ διακεςιμότθτα - ιτρεσ: 

o Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ των υπθρεςιϊν και φπαρξθσ βλάβθσ 
κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ (περίοδοσ καλισ λειτουργίασ) πλζον των 
δφο (2) εργάςιμων θμερϊν επιβάλλεται ριτρα 0,7% του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ του ζργου για κάκε εργάςιμθ μζρα κακυςτζρθςθσ. 

Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

Ζνα ςφςτθμα/υποςφςτθμα/υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ 
διακζςιμο/θ ζςτω και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει. 

Οι παρακάτω απαιτιςεισ ιςχφουν και κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ. 

Χρόνοσ απόκριςθσ βλάβθσ 

Η ανταπόκριςθ του αναδόχου ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ κα είναι: 

 τζςςερισ (4) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ εφόςον θ 
ειδοποίθςθ ζγινε από Δευτζρα μζχρι Ραραςκευι και ςτο διάςτθμα από 09:00 
μζχρι 13:00 π.μ. 

 ςτισ 09:00 π.μ. τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε 
εκτόσ των ανωτζρω θμερϊν και ωρϊν. 
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Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ 

 Η αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πραγματοποιείται μζςα ςε δφο (2) 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν αναγγελία τθσ. 

Οι ανωτζρω χρόνοι απόκριςθσ και αποκατάςταςθσ βλάβθσ μειϊνονται ςτο ιμιςυ ςτθ 
περίπτωςθ που θ βλάβθ αφορά ςτθ μιςκοδοςία. 

Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθ δυνατότθτα Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ για τρία (3) 
κατ’ ελάχιςτον χρόνια μετά το πζρασ τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
ςτθν οικονομικι προςφορά να παρουςιάςει το ετιςιο ςτακερό κόςτοσ ςυντιρθςθσ για το 
παραπάνω διάςτθμα. Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 

 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Η διάρκεια του ζργου κα είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Φάςεισ υλοποίθςθσ του Ζργου 

ΦΑΣΘ Α. Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Συςτιματοσ 

Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ ο Ανάδοχοσ κα ςυγκεντρϊςει τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για το 
ςφςτθμα, κα μελετιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με ςτόχο το ςχεδιαςμό του 
ςυςτιματοσ με τρόπο που να καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν και τθσ 
διακιρυξθσ. Στθ ςυνζχεια κα παραδϊςει και κα εγκαταςτιςει τισ εφαρμογζσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και κα εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ, ϊςτε τα ςυςτιματα να μεταβοφν ςε 
πιλοτικι λειτουργία. Η παράδοςθ και εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν κα αποτελζςει το 
πρϊτο (1ο) παραδοτζο του ζργου. Μινεσ 1οσ - 3οσ (3 μινεσ). 

 

ΦΑΣΘ Β. Ριλοτικι Λειτουργία – Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ οι εφαρμογζσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα λειτουργοφν παράλλθλα με τα υφιςτάμενα 
ςυςτιματα και κα ελζγχονται ωσ προσ τθν ορκότθτα και πλθρότθτά τουσ, ϊςτε με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ φάςθσ το ςφςτθμα να τεκεί με αςφάλεια ςε πλιρθ 
παραγωγικι λειτουργία. Κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω Φάςθσ κα πραγματοποιθκεί και θ 
μετάπτωςθ ςτοιχείων από υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, ςτο βακμό και τθν ζκταςθ που κα 
αποφαςιςτεί κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ που κα λάβει χϊρα ςτθν αρχικι φάςθ του 
ζργου. Επίςθσ, ςτθ φάςθ αυτι κα λάβει χϊρα θ εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν και 
κα πραγματοποιθκοφν και οι δοκιμζσ αποδοχισ. Μινασ 4οσ (1 μινασ). 

 

ΦΑΣΘ Γ. Ραραγωγικι Λειτουργία 

Κατά τθ φάςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ 
απομακρυςμζνθσ και επιτόπιασ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ (τουλάχιςτον 1 άτομο) και κα 
εξαςφαλίηει τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Στθν παροφςα φάςθ το προςφερόμενο 
ςφςτθμα κα είναι αυτό που κα χρθςιμοποιείται παραγωγικά από το Φορζα. Μινασ 5οσ  (1 
μινασ).  
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Συνοπτικά τα παραδοτζα του ζργου αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ ΕΓΟΥ 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα παραδοτζα ολοκλθρωκοφν νωρίτερα του προγραμματιςμζνου κα 
εκκινοφν τα επόμενα παραδοτζα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ανάδοχοσ δφναται να ολοκλθρϊςει το 
ζργο ςε χρόνο νωρίτερο από τουσ 5 μινεσ. 

 

2.  Οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 
ογδόντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (85.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι εκατόν 
πζντε χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (105.400,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24%, ο οποίοσ αναλφεται ωσ εξισ: 

- 40.000,00€ για κόςτοσ κτιςθσ του λογιςμικοφ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και 

- 45.000,00€ για κόςτοσ παροχισ ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν,  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ.   

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΕΡΓΟΤ 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Π1 

ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ- 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

1 ΜΗΝΑ 

1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π2 ΥΔΓΙΟ ΜΔΣΑΠΣΧΗ 1 ΜΗΝΑ 

1.5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π3 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΗ 

– ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ / 

ΓΟΚΙΜΔ ΑΠΟΓΟΥΗ 

2 ΜΗΝΔ 

3 ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Π4 ΥΔΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1,5 ΜΗΝΔ 

1,5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π5 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1 ΜΗΝΑ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Π6 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
4 ΜΗΝΔ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Π7 

ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 ΜΗΝΑ 

5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 
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Η ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ωσ εξισ: ΚΑΕ 0873: 55.800,00€ 
και ΚΑΕ 1723: 49.600,00€. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ (40 Άδειεσ Χριςθσ Ονομαςτικϊν Χρθςτϊν) 

       ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.  Σφνδεςθ Ρροχπολογιςμοφ με Σφςτθμα Μιςκοδοςίασ, Δαπανϊν, Μετακινιςεων κτλ. ΝΑΙ   

2.  Καταχϊρθςθ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ κατά τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ ςε 
αναλυτικό επίπεδο ΚΑΕ π.χ. Τριτοβάκμιοσ Κωδικόσ. 

ΝΑΙ   

3.  Δυνατότθτασ ενθμζρωςθσ προχπολογιςμοφ αυτόματα από αρχείο excel. ΝΑΙ   

4.  Δυνατότθτα οριςμοφ ανά θμερομθνία ποςοςτοφ διάκεςθσ προχπολογιςμοφ ανά ΚΑΕ. ΝΑΙ   

5.  Δυνατότθτα οριςμοφ ανά θμερομθνία μεταβολισ ποςοφ προχπολογιςμοφ. ΝΑΙ   
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6.  Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ προςωρινϊν μεταβολϊν ςτον προχπολογιςμό που κα 
λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ ελζγχουσ κατά τισ καταχωριςεισ δεςμεφςεων και κα 
εμφανίηονται ι όχι με επιλογι του χριςτθ ςτισ καταςτάςεισ.  

ΝΑΙ   

7.  Αναφορζσ εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ αναφζροντασ ανά ΚΑΕ ι ομάδα ΚΑΕ: 

o Αρχικό Ρροχπολογιςμό 

o Τελικι Διαμόρφωςθ 

o Ροςοςτό Διάκεςθσ 

o Ροςό Διάκεςθσ 

o Δεςμεφςεισ 

o Υπόλοιπο προχπολογιςμοφ προσ δζςμευςθ 

o Ενταλκζντα 

o Ρλθρωμζσ 

o Απλιρωτεσ Υποχρεϊςεισ 

o Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότθτα ανάκτθςθσ αναφορϊν εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία ΚΑΕ. ΝΑΙ   

9.  Δυνατότθτα ανάκτθςθσ αναφορϊν εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ ςε προγενζςτερθ 
θμερομθνία.  

ΝΑΙ   

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ) 

1.  Καταχϊρθςθ δεςμεφςεων ανά ΚΑΕ ΝΑΙ   

2.  Ζλεγχοσ ορίου 20.000€ για απ’ ευκείασ ανακζςεισ ανά cpv ςε κάκε κωδικό 
(δευτεροβάκμιο ι τριτοβάκμιο αν χρειαςτεί να δθμιουργθκεί) 

ΝΑΙ   

3.  Αυτόματθ μεταφορά δεςμεφςεων ςτο επόμενο ζτοσ ΝΑΙ   
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4.  Δυνατότθτα χαρακτθριςμοφ δζςμευςθσ ωσ «Εγκεκριμζνθ» ι «Μθ Εγκεκριμζνθ». Οι «Μθ 
Εγκεκριμζνεσ» δεςμεφςεισ δε κα μποροφν να ςυνδεκοφν με δαπάνθ αλλά λαμβάνονται 
υπόψθ ςτουσ ελζγχουσ υπολοίπου προχπολογιςμοφ προσ δζςμευςθ.  

ΝΑΙ   

5.  Ζλεγχοσ διακζςιμου υπολοίπου προχπολογιςμοφ προσ δζςμευςθ κατά τθν καταχϊρθςθ 
δζςμευςθσ. 

ΝΑΙ   

6.  Δυνατότθτα μερικισ ι ολικισ ανάκλθςθσ τθσ δζςμευςθσ ΝΑΙ   

7.  Καταςτάςεισ δεςμεφςεων εμφανίηοντασ εκκρεμείσ δεςμεφςεισ, μερικϊσ εκτελεςμζνεσ 
δεςμεφςεισ, εκτελεςμζνεσ δεςμεφςεισ, υπόλοιπα δεςμεφςεων, ςυνδεδεμζνεσ δαπάνεσ 
ανά δζςμευςθ.  

ΝΑΙ   

8.  Ραρακολοφκθςθ δεςμεφςεων κακ’ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ και λόγω μθ ζγκριςθσ 
πιςτϊςεων. 

ΝΑΙ   

9.  Αυτόματθ ανάρτθςθ ςτθ διαφγεια τθσ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. ΝΑΙ   

ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

1. Εκτφπωςθ «Βιβλίου Μθτρϊου Δεςμεφςεων» ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από τθ 
ςχετικι νομοκεςία. Εξαγωγι δεδομζνων ςε αρχείο excel για προχπολογιςμό 

ΝΑΙ   

2. Εκτφπωςθ «Βιβλίου Μθτρϊου Δεςμεφςεων» ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από τθ 
ςχετικι νομοκεςία. Εξαγωγι δεδομζνων ςε αρχείο excel για ΡΔΕ. 

ΝΑΙ   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ – ΔΑΡΑΝΕΣ 

  1. Σφνδεςθ με προχπολογιςμό και μθτρϊο δεςμεφςεων ΝΑΙ   

2. 22 Κωδικοποίθςθ δικαιοφχου ελεφκερθ ςτον χριςτθ ΝΑΙ   

3. Διάφορα επίπεδα κωδικοφ δικαιοφχου κακοριηόμενα από τουσ χριςτεσ ΝΑΙ   

4. Ραραμετρικι Κατθγοριοποίθςθ και ομαδοποίθςθ δικαιοφχων ΝΑΙ   
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5. Ζλεγχοσ ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΑΜΚΑ (ορκότθτα - μοναδικότθτα) ΝΑΙ   

6.  Αναηιτθςθ δικαιοφχου με κωδικό, ΑΦΜ, ονομαςία ΝΑΙ   

7. 777 Διαχρονικι εικόνα δικαιοφχου ανεξάρτθτα χρονικισ ςτιγμισ αναηιτθςθσ ΝΑΙ   

8. Απεριόριςτο βάκοσ χρόνου για τιρθςθ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν δικαιοφχου ΝΑΙ   

9. Καταχϊρθςθ εγκριτικϊν και ςφνδεςθ με δζςμευςθ. ΝΑΙ   

10. Ραρακολοφκθςθ διαγωνιςμϊν και ςφνδεςθ με εγκριτικά. ΝΑΙ   

11. Ραρακολοφκθςθ ςυμβάςεων και ςφνδεςθ με διαγωνιςμοφσ. Αποκικευςθ αρχείων 
ςχετικά με τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ. Ραρακολοφκθςθ τροποποιιςεων ςυμβάςεων. Σφνδεςθ 
παραςτατικϊν με ςφμβαςθ. Ζλεγχοσ υπζρβαςθσ ςφμβαςθσ κατά τθν καταχϊρθςθ 
παραςτατικϊν. Καταςτάςεισ ελζγχου εκτζλεςθσ ςυμβάςεων. 

ΝΑΙ   

12. 12. Καταχϊρθςθ δαπανϊν και παρακολοφκθςθ όλθσ τθσ διαδικαςίασ των δαπανϊν 
(δζςμευςθ, ςφμβαςθ, παραςτατικό, πλθρωμι κτλ). 

ΝΑΙ   

13. 13 13. Ραρακολοφκθςθ δαπανϊν και ςε ξζνο νόμιςμα (αφορά τα γραφεία τφπου εξωτερικοφ) ΝΑΙ   

14. Εκτφπωςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων (διαβιβαςτικό, κατάςταςθ δαπάνθσ κλπ) ΝΑΙ   

15. Δυνατότθτα ελζγχου υπζρβαςθσ του ποςοφ τθσ δζςμευςθσ κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ 
δαπάνθσ. 

ΝΑΙ   

16. 16. 16. Ραρακολοφκθςθ εκκρεμϊν παραςτατικϊν με αυτόματθ ι επιλεκτικι καταχϊρθςθ 
πλθρωμϊν βάςει των εκκρεμϊν παραςτατικϊν. 

ΝΑΙ   

17. Ρλιρθσ διαχείριςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ. Σφνδεςθ με παραςτατικά. ΝΑΙ   

18. Αυτόματοσ υπολογιςμόσ κατά τθν καταχϊρθςθ δαπανϊν ποςοφ παρακράτθςθσ ενόσ ι 
περιςςοτζρων φόρων / κρατιςεων.  

ΝΑΙ   
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19. Εκτφπωςθ καταςτάςεων παρακράτθςθσ φόρου. ΝΑΙ   

20. Εξαγωγι αρχείου για βεβαιϊςεισ φόρων. ΝΑΙ   

21. Εξαγωγι αρχείου για ΜΥΦ. ΝΑΙ   

22. 22 Καταςτάςεισ Ελζγχου Ημερθςίων Κινιςεων ΝΑΙ   

23. Καρτζλεσ Δικαιοφχων ΝΑΙ   

24. 24. 2 Ιςοηφγια Δικαιοφχων ΝΑΙ   

25. Υπόλοιπα Δικαιοφχων ΝΑΙ   

26.  Ενθλικίωςθ Υπολοίπων Δικαιοφχων ΝΑΙ   

27. Στατιςτικι Δαπανϊν ΝΑΙ   

28. Στατιςτικι Συμβάςεων ΝΑΙ   

29. Στατιςτικι ΧΕΡ ΝΑΙ    

30. Διαχείριςθ δαπανϊν, Ραγίασ και ΧΕΡ ΓΤΕ ΝΑΙ   

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΓΩΝ ΡΔΕ 
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1.  Ραρακολοφκθςθ ζργων με τα εξισ τουλάχιςτον ςτοιχεία: 

o ΣΑΕ ζργου 

o Κωδικόσ ΣΑΕ ζργου 

o Ρλιρθσ Ρεριγραφι Ζργου 

o Σφντομθ Ρεριγραφι Ζργου 

o Κατάςταςθ ζργου (Ενταγμζνο, Απενταγμζνο, Ολοκλθρωμζνο) 

o Κωδικόσ ΟΡΣ 

o Ρλαίςιο Στιριξθσ 

o Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

o Ημερομθνία, Ρρωτόκολλο και Ρεριγραφι τροποποιιςεων 

o Ρροχπολογιςμόσ 

o Ρροβλεπόμενοσ Ρροχπολογιςμόσ 

o Χωροκζτθςθ 

o ΚΑΕ 

o Τομζασ 

o Υπόλογοι, Υπεφκυνοι Λογαριαςμϊν, Δικαιοφχοι 

o Ριςτϊςεισ τριμινων και προκαταβολζσ με ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ ανά 
θμερομθνία και αρικμό πρωτοκόλλου απόφαςθσ. 

ΝΑΙ   

2.  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτοιχείων ζργου ςε προγενζςτερθ θμερομθνία ΝΑΙ   

3.  Ραρακολοφκθςθ προχπολογιςμοφ ζργου ανά ΚΑΕ  ΝΑΙ   

4.  Ραρακολοφκθςθ πιςτϊςεων τριμινου ανά ΚΑΕ ΝΑΙ   

5.  Ενθμζρωςθ πιςτϊςεων τριμινου από excel. ΝΑΙ   
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6.  Ραρακολοφκθςθ δαπανϊν ΝΑΙ   

7.  Ραρακολοφκθςθ αιτθμάτων πλθρωμισ ΝΑΙ   

8.  Ραρακολοφκθςθ αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ ΝΑΙ   

9.  Ραρακολοφκθςθ Κατανομϊν ΝΑΙ   

10.  Ραρακολοφκθςθ Ρλθρωμϊν ΝΑΙ   

11.  Σφνδεςθ δαπανϊν και κατανομϊν με πλθρωμζσ ΝΑΙ   

12.  Δυνατότθτα ανάκλθςθσ κατανομισ ΝΑΙ   

13.  Ραρακολοφκθςθ εκκρεμϊν αιτθμάτων πλθρωμισ και εκκρεμϊν κατανομϊν προσ 
πλθρωμι 

ΝΑΙ   

14.  Διενζργεια όλων των απαραίτθτων ελζγχων κατά τθν καταχϊρθςθ εγγραφϊν όπωσ: 

o Τα αιτιματα χρθματοδότθςθσ ΣΑΕ να μθ ξεπερνοφν τισ πιςτϊςεισ τθσ ΣΑΕ 

o Τα αιτιματα πλθρωμισ ενόσ ζργου να μθ ξεπερνοφν τισ πιςτϊςεισ τριμινου ζργου. 
Αν δεν υπάρχουν πιςτϊςεισ τριμινου τότε ζλεγχο με προκαταβολζσ. 

o Τα αιτιματα χρθματοδότθςθσ τθσ ΣΑΕ να μθ ξεπερνοφν το όριο πλθρωμϊν τθσ ΣΑΕ 

o Τα αιτιματα πλθρωμισ τθσ ΣΑΕ να μθ ξεπερνοφν τθ  χρθματοδότθςθ τθσ ΣΑΕ 

o Οι κατανομζσ τθσ ΣΑΕ να μθ ξεπερνοφν τθ χρθματοδοτιςεισ τθσ ΣΑΕ. 

o Οι κατανομζσ ζργου  να μθ ξεπερνοφν τισ πιςτϊςεισ τριμινου. Αν δεν υπάρχουν 
πιςτϊςεισ τριμινου τότε ο ζλεγχοσ να γίνεται με τισ προκαταβολζσ. 

o Οι κατανομζσ του ζτουσ να μθ ξεπερνοφν τον  προχπολογιςμόσ του ζργου μείον τισ 
πλθρωμζσ των προθγοφμενων ετϊν 

o Οι πλθρωμζσ να μθ ξεπερνοφν τθ χρθματοδότθςθ του ζργου 

ΝΑΙ   

15.  Καταςτάςεισ πλθρωμϊν ανά Υπόλογο, Υπεφκυνο Λογαριαςμοφ και Δικαιοφχο ΝΑΙ   
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16.  Καταςτάςεισ οικονομικϊν ςτοιχείων ανά ΣΑΕ, Τομζα, Ζργο και ΚΑΕ αναφζροντασ: 

o Ρροχπολογιςμό 

o Ρλθρωμζσ προθγοφμενων ετϊν 

o Κατανομζσ ζτουσ 

o Ριςτϊςεισ τριμινου 

o Δαπάνεσ 

o Ρλθρωμζσ 

o Δεςμεφςεισ 

o Υπόλοιπο προχπολογιςμοφ 

o Απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 

ΝΑΙ   

17.  Κατάςταςθ μθτρϊου δεςμεφςεων ΝΑΙ   

ΑΡΟΘΘΚΘ ΡΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

1.  Τιρθςθ μθτρϊου παγίων ΝΑΙ   

2.  Κακοριςμόσ κατθγοριϊν και υποκατθγοριϊν παγίων ΝΑΙ   

3. 1 
Ραρακολοφκθςθ παγίων χωροταξικά και ποςοτικά ςε χϊρουσ (πχ κτιριο ι όροφοσ ι 
διεφκυνςθ), υποχϊρουσ (πχ γραφείο) και υπευκφνουσ. Δυνατότθτα αποχρζωςθσ και 
επαναχρζωςθσ ςε άλλο υπεφκυνο. 

ΝΑΙ   

4. 2 
Καταχϊρθςθ ζνδειξθσ υλικοφ ωσ άχρθςτο / κατεςτραμμζνο. Δυνατότθτα παραγωγισ 
εγγράφων για διαδικαςία καταςτροφισ (πρωτόκολλο καταςτροφισ κτλ) 

ΝΑΙ   

5.  
Χριςθ barcode βάςει μοναδικοφ κωδικοφ serial number ϊςτε να παρακολουκείται 
μοναδικά το κάκε πάγιο. 

ΝΑΙ   
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6. 3 

Εκτφπωςθ ετικετϊν για επικόλλθςθ ςε κάκε πάγιο οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν ςιμανςθ 
barcode για γριγορθ απογραφι μζςω scanner, μοναδικό αρικμό serial number για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ χρζωςθσ ςτον υπεφκυνο του ςυγκεκριμζνου παγίου και 
πλθροφοριακά ςτοιχεία για το πάγιο (περιγραφι, serial number καταςκευαςτι κλπ) 

ΝΑΙ   

7. 4 
Σε κάκε νζα αγορά ι μετακίνθςθ παγίου κα γίνεται «χρζωςθ» του παγίου ςτον υπεφκυνο 
με βάςθ φόρμασ που κα τυπϊνεται από το ςφςτθμα και κα υπογράφεται από τον 
υπεφκυνο. 

ΝΑΙ   

8.  

Καταςτάςεισ: 

o Υπόλοιπα παγίων ανά χϊρο (πχ κτιριο ι όροφοσ ι διεφκυνςθ) 

o Υπόλοιπα παγίων ανά υποχϊρο (πχ γραφείο) 

o Υπόλοιπα παγίων ανά υπεφκυνο 

o Υπόλοιπα παγίων ανά χϊρο (πχ κτιριο ι όροφοσ ι διεφκυνςθ), υποχϊρο (πχ 
γραφείο ), υπεφκυνο και serial number. 

o Αναλυτικι καρτζλα κινιςεων παγίων (κα εμφανίηονται θ αγορά του παγίου και οι 
μετακινιςεισ μζχρι να καταλιξει ςτθ τρζχουςα κατάςταςθ). 

ΝΑΙ   

9.  

Ραρακολοφκθςθ αναλωςίμων με τθν ίδια λογικι με τα πάγια με τθ διαφορά ότι κα 
παρακολουκοφνται μζχρι και τθ «χρζωςθ» ςτο χϊρο (πχ κτιριο ι όροφοσ ι διεφκυνςθ ), 
υποχϊρο (πχ γραφείο) και υπεφκυνο και όχι το υπόλοιπο και θ μοναδικότθτα τουσ (όχι 
χριςθ barcode και serial number), κακϊσ είναι είδθ που αναλϊνονται από το ςθμείο που 
καταλιγουν. Συνεπϊσ μετά τθν αγορά ςτθ Κεντρικι Αποκικθ κα «χρεϊνονται» με ςχετικά 
ζγραφα που κα παράγει το ςφςτθμα ςτον χϊρο (πχ κτιριο ι όροφοσ ι διεφκυνςθ), 
υποχϊρο (πχ γραφείο) και υπεφκυνο ϊςτε να παράγει το ςφςτθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία 
ςχετικά με τα αναλϊςιμα και τθν ποςότθτα που δόκθκαν ςε ζνα διάςτθμα ςε κάποιο 
χϊρο (πχ κτιριο ι όροφοσ ι διεφκυνςθ), υποχϊρο (πχ γραφείο) και υπεφκυνο αλλά και 
για να αποτυπϊνονται τα υπόλοιπα των αναλωςίμων ςτθ Κεντρικι Αποκικθ. 

ΝΑΙ   
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ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

1.  

Ραραμετροποίθςθ Χρθςτϊν ταξιδιϊν (αιτοφμενοι αίτθςθ Ταξιδιϊν) με ςτοιχεία: 

o Τθλζφωνο 

o Ιδιότθτα 

o Ειδικότθτα 

o Διεφκυνςθ 

o Τμιμα 

o Υπεφκυνοι Ζγκριςθσ 

ΝΑΙ   

2.  

Ραραμετροποίθςθ διαχειριςτι Ταξιδιϊν για τον ζλεγχο τθσ Αίτθςθσ, τθν καταχϊρθςθ 
των εξόδων και τθ λογιςτικοποίθςι τουσ 

ΝΑΙ   

3.  

Ραρακολοφκθςθ Αίτθςθσ Ταξιδιϊν ςε κατάςταςθ: 

o Επεξεργαςία 

o Υποβολι 

o Ρροζγκριςθ 

o Εγκεκριμζνοι 

o Επεξεργαςία Υποβολισ 

o Οριςτικι 

o Ακυρωμζνθ 
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4.  

Ενθμζρωςθ ςτθν Αίτθςθ Ταξιδιϊν των εξισ πλθροφοριϊν: 

o Στοιχεία ατόμου αίτθςθσ Ταξιδιοφ (ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο, ιδιότθτα, 
ειδικότθτα, διεφκυνςθ, τμιμα, υπεφκυνοι ζγκριςθσ 

o Ημερομθνία Ρρωτοκόλλου 

o Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 

o Ημερομθνία Αίτθςθσ   

o Σκοπόσ Μετακίνθςθσ 

o Τόποσ Ρροοριςμοφ 

o Εςωτερικοφ ι Εξωτερικοφ 

o Ρεριγραφι Μετακίνθςθσ 

o Ρεριγραφι για Διαφγεια 

o Ημ/νία Αναχϊρθςθσ  

o Ημ/νία Επιςτροφισ 

o Αρικμόσ Διανυκτερεφςεων 

o Αρικμόσ Ημερϊν Μετακίνθςθσ 

o Τελικόσ Αρικμόσ Ημερϊν Μετακίνθςθσ 

o Τελικόσ Αρικμόσ Ημερϊν Μετακίνθςθσ 

o Ζργο Επιβάρυνςθ Ρροχπολογιςμοφ 

o 1ο Μζςο Μεταφοράσ 

o 2ο Μζςο Μεταφοράσ 

o 3ο Μζςο Μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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5.  

Ενθμζρωςθ ςτθν Αίτθςθ Ταξιδιϊν των εξισ επιπλζον πλθροφοριϊν: 

o Ζργο Επιβάρυνςθ Ρροχπολογιςμοφ για Μζςα Μεταφορά  

o Ραρατθριςεισ 

o Αιτιολογία Ακφρωςθ Αίτθςθσ 

o Ημερομθνία Ακφρωςθ Αίτθςθσ 

o Ημζρα Επιςτροφισ Χωρίσ Αποηθμίωςθ ι Με Αποηθμίωςθ 

o Ζξοδα ταξιδιοφ με ςτοιχεία Τιμι, Ροςό και Ζργο Επιβάρυνςθ Ρροχπολογιςμοφ 

o Εκτφπωςθ αίτθςθσ ταξιδιοφ και δθμιουργία αρχείου για Διαφγεια 

 

   

6.  
Αυτόματθ ενθμζρωςθ δαπανϊν και γενικισ λογιςτικισ των εξόδων τα οποία ζχουν 
δθλωκεί ςτισ Αιτιςεισ Ταξιδιϊν και εμφάνιςθ ζνδειξθσ ςτθν οκόνθ καταχϊρθςθσ 
Αιτιςεων Ταξιδιϊν αν ζχουν καταχωρθκεί οι ςχετικζσ δαπάνεσ και εμφάνιςθ αυτϊν. 

ΝΑΙ   

7.  

Καταςτάςεισ Ταξιδιϊν: 

o Αναλυτικι με όλεσ τισ πλθροφορίεσ των Αιτιςεων Ταξιδιϊν. 

o Ανά Αίτθςθ και των ςυνδεδεμζνων παραςτατικϊν δαπάνθσ και πλθρωμισ. 

o Ανά Διεφκυνςθ, Τμιμα, Κατθγορία Εξόδου. 

o Ανά Διεφκυνςθ, Τμιμα, Ζργο, Κατθγορία Εξόδου. 

o Ανά άτομο Αίτθςθσ Ταξιδιϊν. 

ΝΑΙ   

ΑΝΑΦΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΑ 

 1.  1 Το ςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ  
αναφορζσ και ςτατιςτικζσ καταςτάςεισ, τόςο για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων 
πλθροφόρθςθσ και υποβολισ ςτοιχείων του φορζα προσ τρίτουσ, όςο και για τθν άρτια 
και αναλυτικι επιτελικι πλθροφόρθςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του φορζα.     

ΝΑΙ   
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2. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ, 
ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ καταςκευισ νζων ι προςαρμογισ υφιςτάμενων ζωσ  
και ςυνολικά είκοςι (20) αναφορϊν ςτο ςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ.  
 

ΝΑΙ   

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ 

1.  
Άλλεσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ που ενιςχφουν τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ 
προςφερόμενθσ λφςθσ 

   

 

ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (10 Άδειεσ Χριςθσ Ονομαςτικϊν Χρθςτϊν, μζχρι 800 Υπάλλθλοι ςε μθνιαία βάςθ) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Απαίτθςθ Απάντθςθ  Ραραπομπι 

1 Γενικά Χαρακτθριςτικά 

1.1 Να είναι ςφννομο με τουσ κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ.  ΝΑΙ   

1.2 Να παρακολουκεί όλουσ τουσ τφπουσ των εργαςιακϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, των 
αςφαλιςτικϊν ταμείων, των κλιμακίων των εργαηομζνων κακϊσ και τθσ ωρίμανςισ τουσ 
κλπ.  

ΝΑΙ 
  

1.3 Να παρζχει δυνατότθτα ζκδοςθσ αναδρομικϊν, επανζκδοςθσ μιςκοδοςίασ, δϊρα, 
επιδόματα, αποηθμιϊςεισ κλπ.  

ΝΑΙ 
  

1.4 Ιςτορικότθτα ςε όλα τα Χαρακτθριςτικά του Υπαλλιλου. Διατιρθςθ καρτζλασ 
εργαηόμενου ςε περίπτωςθ επαναπρόςλθψθσ, αλλαγισ εργαςιακισ ςχζςθσ κλπ 

ΝΑΙ 
  

1.5 Να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ μθχανογραφθμζνων καταςτάςεων και μαγνθτικϊν μζςων 
για ταμεία, εφορία, τράπεηεσ, Δ24, Ελεγκτικό Συνζδριο,  Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν, ΥΔΕ. 

ΝΑΙ 
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1.6 Ραραμετρικόσ οριςμόσ ομάδων αποδοχϊν ςε ομάδεσ εργαηομζνων. ΝΑΙ   

1.7 Ραραμετρικόσ προςδιοριςμόσ αποδοχϊν επί των οποίων υπολογίηονται αςφαλιςτικζσ 
ειςφορζσ 

ΝΑΙ 
  

1.8 Να παρζχει βοικεια προσ το χριςτθ με τθ μορφι on line help ΝΑΙ   

1.9 Δυνατότθτα εξαγωγισ όλων των εκτυπϊςεων ςε θλεκτρονικά αρχεία (xls, pdf κλπ) ΝΑΙ   

2 Στοιχεία που προςδιορίηουν τθ μιςκολογικι κατάςταςθ του κάκε υπαλλιλου.  

2.1 Μιςκολογικι κατάςταςθ υπαλλιλου (ενεργόσ, ανενεργόσ).  ΝΑΙ   

2.2 Οικογενειακι κατάςταςθ και θ αντίςτοιχθ επίδραςθ ςτισ αποδοχζσ. (Ρροςτατευόμενα 
μζλθ) 

ΝΑΙ 
  

2.3 Δθμόςια Οικονομικι Εφορία. ΝΑΙ   

2.4 Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου -ΑΜΚΑ (ζλεγχοσ εγκυρότθτασ) ΝΑΙ   

2.5 Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ Μιςκοδοςίασ (Ενδεικτικά: Τράπεηα, Κωδικόσ για ςφςτθμα ΔΙΑΣ, 
IBAN Λογαριαςμόσ τράπεηασ (ζλεγχοσ εγκυρότθτασ) κ.λ.π. 

ΝΑΙ 
  

2.6 Ιςτορικότθτα των Χαρακτθριςτικϊν Υπαλλιλου που λαμβάνονται ςτον αυτόματο 
υπολογιςμό των αποδοχϊν του (Θζςθ, Ειδικότθτα, Σχζςθ Εργαςίασ κλπ) 

ΝΑΙ 
  

2.7 Μιςκολογικό κλιμάκιο, Βακμόσ, Κατθγορία εκπαίδευςθσ, Κατθγορία Μ.Κ., Χρονοεπίδομα 
κ.λ.π. 

ΝΑΙ 
  

2.8 Δυνατότθτα προςκικθσ από το χριςτθ  επιπλζον χαρακτθριςτικϊν  ςτθν καρτζλα των 
εργαηομζνων 

ΝΑΙ 
  

2.9 Δυνατότθτα αντιγραφισ όλων ι επιλεγμζνων ςτοιχείων από ζναν εργαηόμενο ςε ζναν 
άλλον 

ΝΑΙ 
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2.10 Ραραμετρικόσ υπολογιςμόσ μιςκοδοςίασ για τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ αποδοχϊν που 
δικαιοφται ο υπάλλθλοσ  

ΝΑΙ 
  

2.11 Διαχείριςθ διαφόρων επιδομάτων είτε ωσ ποςοςτό επί άλλων επιδομάτων είτε ωσ 
απόλυτθ τιμι 

ΝΑΙ 
  

2.12 Διαχείριςθ πολλαπλϊν τφπων μιςκοδοςίασ, με όλουσ τουσ επιτρεπτοφσ ςυνδυαςμοφσ 
αςφαλιςτικϊν ταμείων, υπαλλθλικϊν ςχζςεων, μιςκοδοςίασ από πολλαπλοφσ φορείσ 
κλπ. 

ΝΑΙ 
  

2.13 Ραρακολοφκθςθ πολλαπλϊν ςυμβάςεων για τον ίδιο εργαηόμενο ΝΑΙ   

3 Διαχείριςθ αςφαλιςτικϊν ταμείων υπαλλιλου 

3.1 Ταμεία εκτόσ Ι.Κ.Α. (Ταμείο, Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου, ποςοςτά ειςφορϊν 
εργοδότθ και υπαλλιλου κ.λ.π.)  

ΝΑΙ 
  

3.2 Διαχείριςθ ειςφορϊν ςε αςφαλιςτικά ταμεία. Ανϊτατο όριο ειςφορϊν. ΝΑΙ   

3.3 Ραραμετρικόσ προςδιοριςμόσ αποδοχϊν επί των οποίων γίνονται αςφαλιςτικζσ 
ειςφορζσ. 

ΝΑΙ 
  

3.4 Δυνατότθτα διαχείριςθσ όλων των υποχρεϊςεων, από και προσ, τα προβλεπόμενα από 
το νόμο  αςφαλιςτικά ταμεία 

ΝΑΙ 
  

3.5 Διαχείριςθ όλων των πακζτων κάλυψθσ του ΙΚΑ ΝΑΙ   

3.6 Δυνατότθτα τροποποίθςθσ από τον χριςτθ ποςοςτϊν κρατιςεων-ειςφορϊν ι ακόμθ και 
καταχϊρθςθσ ςτακεροφ ποςοφ 

ΝΑΙ 
  

3.7 Δυνατότθτα προςκικθσ αςφαλιςτικϊν ταμείων  ΝΑΙ   

3.8 Δυνατότθτα υπολογιςμοφ ςυγκεντρωτικϊν ποςϊν για ειςφορζσ και λοιπζσ οφειλζσ ανά 
ταμείο που ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ υπαλλιλων, αμοιβϊν κλπ, ςφμφωνα 

ΝΑΙ   
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με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

3.9 Ραραγωγι ςχετικϊν εκτυπϊςεων. 

 
ΝΑΙ 

  

4. Διαχείριςθ ςτοιχείων Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ για το αςφαλιςτικό ταμείο Ι.Κ.Α. 

4.1 Πλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία ανά υπάλλθλο που ςυνκζτουν τθ δθμιουργία τθσ 
Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ προσ το ΙΚΑ (Ενδεικτικά: Τφποσ, Α.Μ.Α., Κωδικόσ 
ειδικότθτασ, Ραραμετρικι επιλογι αποδοχϊν επί των οποίων υπολογίηονται οι 
ειςφορζσ, ειδικι περίπτωςθ, πακζτο κάλυψθσ κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 

  

4.2 Επεξεργαςία μεμονωμζνθσ εγγραφισ ι επιλεγμζνων εγγραφϊν  ΑΡΔ  ΝΑΙ   

4.3 Αυτόματθ και χειροκίνθτθ ζκδοςθ Συμπλθρωματικϊν και Διορκωτικϊν δθλϊςεων ΝΑΙ   

4.4 Χειροκίνθτεσ επεμβάςεισ ςτθν ΑΡΔ ΝΑΙ   

4.5 Δυνατότθτα ελζγχου αρχείου ΑΡΔ ΝΑΙ   

4.6 Εκτφπωςθ ΑΡΔ ΝΑΙ   

4.7 Εκτφπωςθ Βεβαίωςθσ ΙΚΑ ΝΑΙ   

4.8 Σφγκριςθ ΑΡΔ – Μιςκοδοςιϊν – Εκτφπωςθ ςφαλμάτων ΝΑΙ   

5. Διαχείριςθ Δανείων 

5.1 Ενδεικτικά: Φορζασ χοριγθςθσ δανείου, Τραπεηικόσ λογαριαςμόσ απόδοςθσ δανείου, 
Ημερομθνία ζναρξθσ, Ημερομθνία Λιξθσ, Ροςό δανείου, Δόςθ δανείου, Κατάςταςθ, 
Εκτυπϊςεισ ανά υπάλλθλο, ανά φορζα, δάνεια ςε εξζλιξθ κ.λ.π.  

ΝΑΙ 
  

5.2 Δυνατότθτα αναπροςαρμογισ  δόςθσ δανείου ΝΑΙ   

5.3 Δυνατότθτα αδρανοποίθςθσ δανείου για επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα ΝΑΙ   
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6. Διαχείριςθ τζκνων υπαλλιλου 

6.1 Διαχείριςθ παιδιϊν. Ενδεικτικά: Ονοματεπϊνυμο, ςυμμετοχι ςε επίδομα τζκνων και 
ποςό ςυμμετοχισ, ςυμμετοχι ςε φοροαπαλλαγι, θμερομθνία γζννθςθσ, ςτοιχεία 
φοίτθςθσ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, θμερομθνία λιξθσ λιψθσ επιδόματοσ, κ.λ.π.  

ΝΑΙ 
  

7. Διαχείριςθ διαφόρων αμοιβϊν 

7.1 Ραρακολοφκθςθ κάκε είδουσ αμοιβισ (Υπερωρίεσ, Λοιπζσ Αμοιβζσ, Επιδόματοσ 
Αλλοδαπισ, Αποηθμιϊςεισ, Δικαςτικζσ Αποφάςεισ, Ζξοδα Κίνθςθσ, Αμοιβζσ από 
ςυμμετοχι ςε Συμβοφλια/Επιτροπζσ) κλπ 

ΝΑΙ 
  

8. Διαχείριςθ διαφόρων κρατιςεων 

8.1 Ενδεικτικά: Αναγνωρίςεισ, Εξαγορζσ, Νεοδιοριςμοφ, Διατροφζσ, Καταςχζςεισ, Απεργίεσ, 
Στάςεισ, Σφλλογοι, Αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα   κ.λ.π. 

ΝΑΙ 
  

9. Βεβαιϊςεισ Αποδοχϊν 

9.1 Διαχείριςθ κεμάτων εφορίασ και παραγωγι ςχετικϊν εκτυπϊςεων ΝΑΙ   

9.2 Σφγκριςθ Μιςκοδοςιϊν  Ζτουσ - Βεβαιϊςεων Αποδοχϊν ΝΑΙ   

9.3 Για κάκε υπάλλθλο να υπολογίηονται αυτόματα και ςε ςυγκεντρωτικό επίπεδο τα 
ςχετικά ποςά τθσ εφορίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα απαιτοφμενα δεδομζνα όπωσ 
κατθγορία υπαλλιλου, πολλαπλζσ κατθγορίεσ  αμοιβϊν κλπ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθ νομοκεςία. Αναλόγωσ και για τισ ςχετικζσ εκτυπϊςεισ. 

ΝΑΙ 

  

9.4 Εκτφπωςθ Βεβαίωςθσ Αποδοχϊν ζτουσ με δυνατότθτα αποςτολισ με email ΝΑΙ   

10. Μαηικι μεταβολι ςτοιχείων  

10.1 Ενδεικτικά: Ρροςκαφαίρεςθ επιδόματοσ ςε ομάδα υπαλλιλων, προςκαφαίρεςθ τρόπου 
υπολογιςμοφ ςε ομάδα υπαλλιλων κ.λ.π. 

ΝΑΙ 
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10.2 Μαηικι αντιγραφι Μεταβολϊν από ζνα μινα ςε άλλο ΝΑΙ   

10.3 Αντιγραφι μιςκοδοςίασ ςε άλλθ ΝΑΙ   

10.4 Μαηικι μεταφορά ποςοφ από ζναν ΚΑΕ ςε άλλον ΝΑΙ   

11. Διαχείριςθ Μιςκοδοςίασ 

11.1 Ενδεικτικά: Υπολογιςμόσ, διαγραφι, κλείδωμα/ξεκλείδωμα ΝΑΙ   

11.2 Διαχείριςθ Μεταβολϊν Μθνόσ (ζκτακτα, περικοπζσ θμερϊν, περικοπζσ ωρϊν, 
υπερωρίεσ κλπ) 

ΝΑΙ 
  

11.3 Δυνατότθτα μαηικισ ενθμζρωςθ Μεταβολϊν Μθνόσ από εξωτερικό αρχείο ΝΑΙ   

11.4 Ευκολία ςτθν ενθμζρωςθ, παρακολοφκθςθ αναδρομικϊν ι μθ, αξιολόγθςθ δεδομζνων, 
ευκολία αναφορϊν, πλιρθ κάλυψθ ςε κζματα μιςκολογικά, με ςτόχο τθν καλφτερθ 
εξυπθρζτθςθ, με όρουσ οικονομικότθτασ για τθν υπθρεςία, ευκολίασ των χρθςτϊν για 
εξοικονόμθςθ χρόνου 

ΝΑΙ 

  

11.5 Δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςτα αποτελζςματα τθσ Μιςκοδοςίασ από εξουςιοδοτθμζνουσ 
χριςτεσ 

ΝΑΙ 
  

11.6 Ραρακολοφκθςθ όλων των ειδικϊν κακεςτϊτων αμοιβισ (Αργία, Διακεςιμότθτα, Άνευ 
Αποδοχϊν, Ροινι, Μειωμζνο Ωράριο κλπ) 

ΝΑΙ 
  

12. Διαχείριςθ Αναδρομικϊν 

12.1 Ενδεικτικά: Υπολογιςμόσ αναδρομικϊν αποδοχϊν αυτόματα και χειροκίνθτα  ΝΑΙ   

12.2 Ο υπολογιςμόσ των αναδρομικϊν να γίνεται με απλι για το χριςτθ διαδικαςία και 
εφκολθ παρακολοφκθςθ (ευκολία ςτθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων)  

ΝΑΙ 
  

12.3 Δυνατότθτα υπολογιςμοφ αναδρομικϊν ςε δόςεισ ΝΑΙ   
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12.4 Αναλυτικι εμφάνιςθ αναδρομικϊν ςτθν απόδειξθ των εργαηομζνων ΝΑΙ   

13. Εκτυπϊςεισ 

13.1 Απόδειξθ πλθρωμισ για Μιςκοδοςία ΝΑΙ   

13.2 Απόδειξθ πλθρωμισ ςε θλεκτρονικό αρχείο και αυτόματθ αποςτολι με e-mail. ΝΑΙ   

13.3 Απόδειξθ πλθρωμισ για Ρερίοδο ΝΑΙ   

13.4 Απόδειξθ πλθρωμισ ωρομιςκίων ΝΑΙ   

13.5 Μθνιαία κατάςταςθ περιόδου μιςκοδοςίασ ΝΑΙ   

13.6 Εκκακαριςτικό μιςκοδοςίασ υπαλλιλου για τθν εφορία ΝΑΙ   

13.7 Συγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ περιόδων ΝΑΙ   

13.8 Καταςτάςεισ αναδρομικϊν ΝΑΙ   

13.9 Συγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ αναδρομικϊν περιόδων ΝΑΙ   

13.10 Ονομαςτικι κατάςταςθ ειςφορϊν για κάκε αςφαλιςτικό ταμείο ΝΑΙ   

13.11 Αναλυτικι και Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Κ.Α.Ε. ΝΑΙ   

13.12 Αναλυτικι και Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ με τθν κωδικοποίθςθ τθσ ΕΑΡ. ΝΑΙ   

13.13 Μθνιαία κατάςταςθ απόδοςθσ φόρου (Φ.Μ.Υ.) ΝΑΙ   

13.14 Μθνιαία ονομαςτικι κατάςταςθ απόδοςθσ κρατιςεων ςε κάκε αςφαλιςτικό ταμείο ΝΑΙ   

13.15 Ρροοδευτικά ςτοιχεία εκκακαρίςεων εργαηομζνων ΝΑΙ   

13.16 Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Ταμείων ΝΑΙ   

13.17 Ονομαςτικι κατάςταςθ απόδοςθσ δανείων ΝΑΙ   
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13.18 Διλωςθ φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν ΝΑΙ   

13.19 Εκτφπωςθ βεβαίωςθσ Εργοδότθ ΝΑΙ   

13.20 Εκτφπωςθ  για ΔΙΑΣ ΝΑΙ   

13.21 Δυνατότθτα ςφγκριςθσ αποδοχϊν και κρατιςεων δφο περιόδων ςυγκεντρωτικά ανά 
αποδοχι/κράτθςθ ι και αναλυτικά ανά εργαηόμενο  

ΝΑΙ 
  

13.22 Δυνατότθτα εξαγωγισ όλων των εκτυπϊςεων ςε θλεκτρονικά αρχεία που 
αποκθκεφονται εκτόσ τθσ εφαρμογισ 

ΝΑΙ 
  

13.23 Στισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ να εμφανίηονται τα αςφαλιςτικά ταμεία και οι κρατιςεισ 
(για Ελεγκτικό Συνζδριο)  

ΝΑΙ 
  

13.24 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ Βεβαίωςθσ ανάλυςθσ μιςκοδοςίασ για κάκε υπάλλθλο με το 
ςφνολο των απολαβϊν του μθνόσ (αναλυτικά μιςκόσ, επιδόματα, υπερωρίεσ) και 
δυνατότθτα αποςτολισ με e-mail 

ΝΑΙ 
  

13.25 Εξαμθνιαία Κατάςταςθ για Ελεγκτικό Συνζδριο με δυνατότθτα αποςτολισ ςτουσ 
εργαηομζνουσ με email 

ΝΑΙ 
  

13.26 Ρλιρθσ αντιςτοίχιςθ των ςτοιχείων τθσ εκκακάριςθσ αποδοχϊν με των Μιςκολογικϊν 
καταςτάςεων  

ΝΑΙ 
  

13.27 Ραραγωγι Εκτυπϊςεων και Ηλεκτρονικϊν Αρχείων για Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν με 
δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ για τα θλεκτρονικά αρχεία 

ΝΑΙ 
  

13.28 Ραραγωγι Ηλεκτρονικοφ αρχείου για ΥΔΕ με δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ για τα θλ. 
αρχεία 

ΝΑΙ 
  

13.29 Στατιςτικζσ Καταςτάςεισ ζτουσ ΝΑΙ   

13.30 Φπαρξθ υποδειγμάτων όλων των ςυνοδευτικϊν εντφπων που πρζπει να υποβλθκοφν ςε ΝΑΙ   
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αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 

14. Χειροκίνθτεσ μεταβολζσ 

14.1 Για χειροκίνθτεσ παρεμβάςεισ και μεταβολζσ τθσ μιςκοδοςίασ να υπάρχει λεπτομερισ 
καταγραφι ςε logs και δυνατότθτα εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά για ζλεγχο.  

ΝΑΙ 
  

14.2 Για χειροκίνθτεσ παρεμβάςεισ και μεταβολζσ τθσ μιςκοδοςίασ να υπάρχει καταγραφι 
τθσ αιτιολόγθςθσ.  

ΝΑΙ 
  

15. Υπενκυμίςεισ 

15.1 Σφςτθμα υπενκυμίςεων για ςυμβάντα που επθρεάηουν τθν μιςκοδοςία. Ενδεικτικά 
αναφζρονται: Λιξθσ Επιδόματοσ Τζκνων, Λιξθσ Δανείου, Αλλαγι ΜΚ κ.λ.π. 

ΝΑΙ 
  

15.2 Δυνατότθτα οριςμοφ από το χριςτθ χειροκίνθτων υπενκυμίςεων.  ΝΑΙ   

16 Άλλεσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ που ενιςχφουν τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ 
προςφερόμενθσ λφςθσ 

 
  

 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

 
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  (30 Άδειεσ Χριςθσ Ονομαςτικϊν 

Χρθςτϊν, μζχρι 800 Υπάλλθλοι ςε μθνιαία βάςθ) 
ΝΑΙ 

  

1.  Ραρακολοφκθςθ όλων των κατθγοριϊν προςωπικοφ ΝΑΙ   

1.1.  Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τθν παρακολοφκθςθ των κάτωκι κατθγοριϊν προςωπικοφ 
(ςυμπεριλαμβάνεται και θ παρακολοφκθςθ αποςπαςμζνων υπαλλιλων από άλλουσ 

ΝΑΙ   
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Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

Φορείσ) 

 Υπάλλθλοι Μόνιμοι 

 Υπάλλθλοι Αορίςτου Χρόνου 

 Υπάλλθλοι Οριςμζνου Χρόνου 

 Υπάλλθλοι Επί Θθτεία (Γεν. Γραμματζασ, Γεν. Γραμματείσ Γεν Γραμματειϊν, Ειδ. 
Γραμματείσ ειδ. Γραμματειϊν, Μετακλθτοί διοικθτικοί υπάλλθλοι, Ειδικοφ 
ςφμβουλοι-Συνεργάτεσ, Αποςπαςμζνοι ςτα πολιτικά γραφεία & ςτα γραφεία Γεν. 
Ειδ. Γραμματζων) 

 Ζμμιςκθ Εντολι 

 Συμβάςεισ Ζργου 

1.2.  

Επιπροςκζτωσ, ειδικά για τισ ανάγκεσ τισ ΓΓΕΕ, το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τθν 
παρακολοφκθςθ των εξισ κατθγοριϊν: 

 Δθμοςιογράφοι με Σφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου 

 Σφμβουλοι και Γραμματείασ Επικοινωνίασ 

ΝΑΙ 

  

2.  
Στοιχεία που προςδιορίηουν τθν ατομικι, οικογενειακι, περιουςιακι και υπθρεςιακι 
κατάςταςθ του κάκε υπαλλιλου 

ΝΑΙ 
  

2.1.  
Στοιχεία ταυτότθτασ υπαλλιλου 

Ενδεικτικά: Επϊνυμο, Πνομα, Ρατρϊνυμο, Μθτρϊνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Φφλο, Οικογενειακι 
κατάςταςθ, Ημερομθνία γζννθςθσ, E-mail, Διεφκυνςθ κατοικίασ, Τθλζφωνα 

ΝΑΙ 
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Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

επικοινωνίασ, Υπθκοότθτα, Ενεργόσ *Ναι/Πχι+, Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

2.2.  

Ιατρικά ςτοιχεία υπαλλιλου και άμεςων ςυγγενϊν του 

Ενδεικτικά: ΑΜΚΑ, Αναπθρία *Ναι/Πχι+, Ροςοςτό αναπθρίασ, Είδοσ αναπθρίασ, - Ειδικζσ 
ανάγκεσ. κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

2.3.  

Στοιχεία ςυηφγου και των παιδιϊν του 

Ενδεικτικά: Μζλοσ, Ονοματεπϊνυμο, Φφλο, Ημερομθνία Γζννθςθσ, Κατάςταςθ (π.χ. 
προςτατευόμενο μζλοσ), Ημερομθνία αλλαγισ κατάςταςθσ, Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

3.  Τίτλοι ςπουδϊν ι άλλων τυπικϊν προςόντων ΝΑΙ   

3.1.  

Ξζνεσ γλϊςςεσ 

Ενδεικτικά: Ξζνθ γλϊςςα, Επίπεδο (άριςτθ, πολφ καλι, καλι, μζτρια, βαςικι), Ζνδειξθ 
γλϊςςασ Ε.Ε., Βακμόσ, Τίτλοσ, Φορζασ ζκδοςθσ (δυνατότθτα επιλογισ από παραμετρικι 
λίςτα τιμϊν και δυνατότθτα προςκικθσ τιμϊν), θμερομθνία απόκτθςθσ, ςτοιχεία 
επικφρωςθσ από φορζα ζκδοςθσ 

ΝΑΙ 

  

3.2.  

Τίτλοι ςπουδϊν 

Ενδεικτικά: Κατθγορία (πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ, 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Διδακτορικό κτλ), Διάρκεια ςπουδϊν ςε ζτθ, Κδρυμα-
Σχολι/Τμιμα (δυνατότθτα επιλογισ από παραμετρικι λίςτα τιμϊν) Τίτλοσ ςπουδϊν, 
Αντικείμενο, Ημερομθνία λιψθσ, Βακμόσ (αναλυτικά), Στοιχεία ςυνάφειασ, Στοιχεία 
αναγνϊριςθσ ΔΟΑΤΑΡ/ΔΙΚΑΤΣΑ, Στοιχεία αναγνϊριςθσ υπθρεςίασ, Στοιχεία επικφρωςθσ 
από φορζα ζκδοςθσ, Στοιχεία εμφάνιςθσ ςε επετθρίδα (ζνδειξθ και περιγραφι 

ΝΑΙ 
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Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

επετθρίδασ, ςειρά εμφάνιςθσ) 

3.3.  
Φοίτθςθ ςε Εκνικζσ Σχολζσ (ΕΣΔΔ, ΕΣΤΑ, ΕΣΔΥ, κτλ) 

Ενδεικτικά: Σχολι, Ημερομθνία Αποφοίτθςθσ, Βακμόσ, Αριςτοφχοσ 
ΝΑΙ 

  

3.4.  

Γνϊςεισ Η/Υ 

Ενδεικτικά: Αντικείμενο, Ημερομθνία Λιψθσ, Επίπεδο, ςτοιχεία επικφρωςθσ από φορζα 
ζκδοςθσ, κτλ 

ΝΑΙ 

  

4.  Στοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του υπαλλιλου ΝΑΙ   

4.1.  Τιρθςθ πλιρουσ ιςτορικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν για κάκε υπάλλθλο ΝΑΙ   

4.2.  
Κωδικοποίθςθ όλων των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία υπθρεςιακϊν 
μεταβολϊν με ομαδοποίθςθ πεδίων ανά τφπο μεταβολισ και δυνατότθτα διαχείριςθσ 
αυτϊν από τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ μζςω παραμετρικοφ μθχανιςμοφ. 

ΝΑΙ 
  

4.3.  

Διαχείριςθ αναλυτικϊν ςτοιχείων για όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ,  

(Ενδεικτικά:  Τφποσ Μεταβολισ, Αρ. πράξθσ μεταβολισ, Ημερ. πράξθσ μεταβολισ, Αρ. 
ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, Αρ. ανακοίνωςθσ, Ημερ. Ανακοίνωςθσ, Ρεριγραφι, Σθμειϊςεισ, 
Σχετικι νομοκεςία με επιλογι από αρχείο νόμων, προτεραιότθτα εφαρμογισ για 
μεταβολζσ με τθν ίδια θμερομθνία ιςχφοσ που αφοροφν τθν ίδια κατθγορία ςτοιχείων 
κ.τ.λ.) 

ΝΑΙ 

  

4.4.  Δυνατότθτα ανάκτθςθσ εικόνασ υπαλλιλου και φορζα ςυνολικά ςε οποιαδιποτε ΝΑΙ   
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χρονικι ςτιγμι ςτο παρελκόν 

4.5.  
Δυνατότθτα μεταβολϊν ανάκλθςθσ, τροποποίθςθσ και παράταςθσ προθγοφμενθσ 
μεταβολισ με αυτόματθ ενθμζρωςθ των ςτοιχείων που αφορά κατά περίπτωςθ. 

ΝΑΙ 
  

4.6.  
Διαχείριςθ ςτοιχείων διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ 

(Ενδεικτικά: Απόφαςθ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ, ΦΕΚ, Ανακοίνωςθ, Ορκωμοςία) 
ΝΑΙ 

  

4.7.  
Αναλυτικι καταγραφι προχπθρεςίασ (Βακμολογικι ι/και Μιςκολογικι ι/και 
Συνταξιοδοτικι αναγνϊριςθ, Οργανιςμόσ, Θζςθ, Από –Ζωσ, Διάςτθμα, Απόφαςθ 
Αναγνϊριςθσ)  

ΝΑΙ 
  

4.8.  
Σε περίπτωςθ μεταταγμζνων υπαλλιλων από άλλουσ φορείσ, ςαν αφετθρία του 
εργαςιακοφ βίου τουσ ςτο Φορζα να κεωρείται θ θμερομθνία μετάταξθσ και το 
προθγοφμενο διάςτθμα από το διοριςμό να αντιμετωπίηεται ωσ προχπθρεςία. 

ΝΑΙ 
  

4.9.  
Ραρακολοφκθςθ Κατθγοριϊν Εκπαίδευςθσ, Κλάδων, Ειδικοτιτων με δυνατότθτα 
προςαρμογισ των ςχετικϊν λιςτϊν με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ 

ΝΑΙ 
  

4.10.  
Καταγραφι θμερομθνίασ απόκτθςθσ ςχετικοφ τυπικοφ προςόντοσ ςε κάκε μετάταξθ 
αλλαγισ κατθγορίασ για χριςθ ςε ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ 

ΝΑΙ 
  

4.11.  

Ραρακολοφκθςθ Οργανικισ Θζςθσ και Θζςθσ Υπθρζτθςθσ Υπαλλιλων. Αφορά 
ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςιακζσ μεταβολζσ: 

o Τοποκζτθςθ 

ΝΑΙ 
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o Μετάκεςθ 

o Μετακίνθςθ 

o Απόςπαςθ 

o Διάκεςθ 

o Μετάταξθ (αλλαγι φορζα) 

4.12.  
Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ οργανικισ κζςθσ είτε ςε επίπεδο Φορζα είτε ςε επίπεδο 
Οργανικϊν Μονάδων (π.χ. Διευκφνςεων και Υπθρεςιϊν). Ραρακολοφκθςθ του ςυνόλου 
των κζςεων του φορζα (πάγιεσ, προςωποπαγείσ, κενζσ, καλυμμζνεσ). 

ΝΑΙ 
  

4.13.  
Ραρακολοφκθςθ τοποκετιςεων προϊςταμζνων και λιξθσ κθτείασ προϊςταμζνων για 
όλουσ τουσ τφπουσ οργανικϊν μονάδων. Ραρακολοφκθςθ αναπλθρωτϊν προϊςταμζνων. 
Ζνδειξθ τρόπου επιλογισ. 

ΝΑΙ 
  

4.14.  

Ραρακολοφκθςθ ςτοιχείων ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςε περίπτωςθ αλλαγισ κζςθσ 
υπθρζτθςθσ. Υπολογιςμόσ του πραγματικοφ χρόνου υπθρεςίασ ςε μια κζςθ με βάςθ τθν 
θμερομθνία ανάλθψθσ και όχι τθν θμερομθνία απόδοςθσ τθσ κζςθσ. Σφνολο υπθρεςίασ 
ςε Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ανά υπάλλθλο και ανά Γραφείο Τφπου και 
Επικοινωνίασ. Σιμανςθ εφαρμογισ ν.4339/15. 

ΝΑΙ 

  

4.15.  
Ραρακολοφκθςθ παράλλθλων τοποκετιςεων προςωπικοφ και προϊςταμζνων 
(παράλλθλθ άςκθςθ κακθκόντων). Ειδικι ςιμανςθ για τον αρικμό και τθ λίςτα των 
ενεργϊν κζςεων ςτο μθτρϊο υπαλλιλων. 

ΝΑΙ 
  

4.16.  Απόφαςθ κατάταξθσ ςε μιςκολογικό κλιμάκιο και αναλυτικι παρακολοφκθςθ ΝΑΙ   
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μιςκολογικισ εξζλιξθσ ςτα επόμενα κλιμάκια. 

4.17.  

Αυτοματοποίθςθ για τθν κατάταξθ ςε μιςκολογικό κλιμάκιο με βάςθ το ν.4354/2015,  
και τθν υπ’ αρικ. 2/17805/0022/13.3.2013 (Β’ 662) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (αφορά 
δθμοςιογράφουσ),  δυνατότθτα μαηικϊν κατατάξεων με πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο 
τρόπο (όλοι οι υπολογιςμοί πραγματοποιοφνται από το ςφςτθμα) και εκτφπωςθ των 
Ατομικϊν Δελτίων Κατάταξθσ Υπαλλιλων 

ΝΑΙ 

  

4.18.  Απόφαςθ κατάταξθσ ςε ενιαίο βακμό, καταγραφι εξζλιξθσ ςε βακμοφσ ΝΑΙ   

4.19.  

Αυτοματοποίθςθ για τθν κατάταξθ ςε βακμό με βάςθ το ν. 4369/2016, δυνατότθτα 
μαηικϊν κατατάξεων με πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο τρόπο (όλοι οι υπολογιςμοί 
πραγματοποιοφνται από το ςφςτθμα) και εκτφπωςθ των Ατομικϊν Δελτίων Κατάταξθσ 
Υπαλλιλων 

ΝΑΙ 

  

4.20.  Ραρακολοφκθςθ μονιμοποιιςεων ΝΑΙ   

4.21.  
Ραρακολοφκθςθ απολφςεων (λόγω ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ, ςωματικισ και 
πνευματικισ ανικανότθτασ, παραίτθςθσ κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ 
  

4.22.  Ραρακολοφκθςθ λιξθσ ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου.  ΝΑΙ   

4.23.  

Διαχείριςθ θκικϊν αμοιβϊν 

Ενδεικτικά: Αρικμόσ & θμερομθνία απόφαςθσ, Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, Αιτιολογία, 
Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 
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4.24.  

Διαχείριςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 

Ενδεικτικά:  Αρικμόσ & θμερομθνία απόφαςθσ, Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, Αιτιολογία, 
Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ του κφκλου ηωισ των πεικαρχικϊν διαδικαςιϊν 
με παραμετρικό οριςμό καταςτάςεων και τιρθςθ ιςτορικοφ. 

ΝΑΙ 

  

4.25.  

Διαχείριςθ ςτοιχείων κατάρτιςθσ υπαλλιλου 

Ενδεικτικά: Σεμινάρια, Φορζασ εκπαίδευςθσ, Θζμα, Από θμερομθνία, - ζωσ θμερομθνία, 
Τόποσ, Ϊρεσ παρακολοφκθςθσ, Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

4.26.  

Εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του υπαλλιλου 

Ενδεικτικά: Ομάδεσ αξιολόγθςθσ εργαηομζνων *Συμβαςιοφχοι, Μόνιμοι <ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ>, 
Ρροϊςτάμενοι/Διευκυντζσ, Μόνιμοι ΥΕ+, - Ρλικοσ κριτϊν, - Βακμόσ 
*Αρικμθτικόσ/Αλφαρικμθτικόσ+, - Ζγκυρεσ τιμζσ βακμοφ *Αρικμθτικό <από, ζωσ>, 
αλφαρικμθτικό <άριςτοσ, καλόσ κλπ>, Μζςοσ όροσ, Ρεδία αξιολόγθςθσ υπαλλιλου, 
Ρερίοδοσ αξιολόγθςθσ <από θμερομθνία, ζωσ θμερομθνία> κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

4.27.  

Διαχείριςθ αποφάςεων χοριγθςθσ άδειασ για άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

Ενδεικτικά: Ενεργόσ *Ναι/Πχι+, Αρικμόσ απόφαςθσ, Ημερομθνία απόφαςθσ, Διάρκεια 
απόφαςθσ, Ρερίλθψθ απόφαςθσ, Σθμειϊςεισ κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

4.28.  
Καταγραφι αφαιρζςεων χρόνου υπθρεςίασ για κάκε λόγο (άδεια άνευ αποχϊν, 
αδικαιολόγθτθ απουςία κτλ) και ςυνυπολογιςμόσ τουσ ςτον ςυνολικό χρόνο 
πραγματικισ υπθρεςίασ. Αν θ αφαίρεςθ χρόνου αφορά άδεια ι πεικαρχικό παράπτωμα, 

ΝΑΙ 
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ςφνδεςθ με τθν άδεια ι τθν ποινι αντίςτοιχα. Ζνδειξθ για το αν θ αφαίρεςθ χρόνου 
υπολογίηεται μιςκολογικά / βακμολογικά / ςυνταξιοδοτικά 

4.29.  

Καταγραφι προςκικθσ χρόνου βακμολογικισ / μιςκολογικισ εξζλιξθσ ο οποίοσ 
προζρχεται από μεταπτυχιακά ι/και διδακτορικά και ςυνυπολογιςμόσ του ςτθν 
προβλεπόμενθ θμερομθνία προαγωγισ και χοριγθςθσ επόμενου ΜΚ. Σφνδεςθ 
προςκικθσ χρόνου με ςχετικό τίτλο ςπουδϊν. 

ΝΑΙ 

  

4.30.  

Ειδικά κακεςτϊτα: Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των ειδικϊν κακεςτϊτων και 
παρακολοφκθςθ μζςω εξειδικευμζνων υπθρεςιακϊν μεταβολϊν τθσ ζνταξθσ, 
παράταςθσ παραμονισ και απζνταξθσ από αυτά. 

Κατ’ ελάχιςτον κάλυψθ για Διακεςιμότθτα, Κινθτικότθτα, Αργία, Αναςτολι Άςκθςθσ 
Κακθκόντων. 

ΝΑΙ 

  

4.31.  

Λοιπά ςτοιχεία που κατακζτει ο ίδιοσ ο υπάλλθλοσ ςτθν υπθρεςία του και ηθτά να 
περιλθφκοφν ςτο προςωπικό του μθτρϊο 

(δθμοςιεφςεισ, εργαςίεσ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια ι ςυνζδρια, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, 
ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά προγράμματα, προχπθρεςία ςε φορείσ του ιδιωτικοφ 
τομζα, επιςτθμονικά και προςωπικά ενδιαφζροντα) 

ΝΑΙ 

  

4.32.  
Αυτόματοσ υπολογιςμόσ κατ’ ελάχιςτο για: ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ, ςυνολικό 
ςυντάξιμο χρόνο, χρόνο ςτο βακμό, προβλεπόμενθ θμερομθνία προαγωγισ υπαλλιλου, 
προβλεπόμενθ θμερομθνία χοριγθςθσ επόμενου ΜΚ  

ΝΑΙ 
  

5.  Στοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ ΝΑΙ   
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5.1.  

Ειδικά για τουσ Συμβοφλουσ και Γραμματείασ Επικοινωνίασ το ςφςτθμα κα πρζπει να 
υποςτθρίηει τα εξισ ςε ότι αφορά τθν υπθρεςιακι κατάςταςι τουσ (βάςει 
Ν.4339/2015): 

 Ειδικό Βακμολόγιο / Ρροαγωγζσ 

 Θζςεισ Ευκφνθσ 

 Οργανόγραμμα Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ 

 Μετακζςεισ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ 

Τα παραπάνω αφοροφν τθν απαραίτθτθ παραμετροποίθςθ για τθν ςυμπλιρωςθ των 
ςχετικϊν υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και όχι τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ διαδικαςιϊν 
μοριοδότθςθσ και επιλογισ. 

ΝΑΙ 

  

6.  
Σφςτθμα υπενκυμίςεων για μελλοντικζσ μεταβολζσ ςε επιμζρουσ ενότθτεσ όπου αυτό 
είναι αναγκαίο. (Ενδεικτικά: Επόμενο Μιςκολογικό Κλιμάκιο, Αλλαγι Βακμοφ, 
Συμπλιρωςθ Ορίου Θλικίασ,  Λιξθ Θθτείασ Ρροϊςταμζνου, Λιξθ Απόςπαςθσ κλπ).  

ΝΑΙ 
  

7.  
Δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτο ςφςτθμα εγγράφων που αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ. 
Τα αρχεία να αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 
  

7.1.  
Αποκικευςθ μεταπλθροφορίασ εγγράφων (ενδεικτικά: Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου και 
Ημερομθνία, Εκδότθσ, Θζμα, Κατθγορία) και ψθφιοποιθμζνων περιεχομζνων εγγράφων 

ΝΑΙ 
  

7.2.  
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ οποιουδιποτε πεδίου ςτο ςφςτθμα αναφζρεται ςε ζγγραφο (π.χ. 
ΦΕΚ Διοριςμοφ, Απόφαςθ Ρροαγωγισ) με το αντίςτοιχο ζγγραφο  

ΝΑΙ 
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7.3.  
Δυνατότθτα προβολισ για κάκε υπάλλθλο όλων των εγγράφων που ζχουν ςυνδεκεί με 
αυτόν (θλεκτρονικόσ φάκελοσ υπαλλιλου)  

ΝΑΙ 
  

8.  Διαχείριςθ Αδειϊν ΝΑΙ   

8.1.  

Ρλιρθσ διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν 

- Αυτόματθ ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αδειϊν ωσ προσ τα ςτοιχεία του 
μθτρϊου υπαλλιλων που απαιτοφνται για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ αδειϊν 

- Αυτόματθ άντλθςθ των εγκεκριμζνων αδειϊν από το ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν 
και ενθμζρωςι τουσ ςε περίπτωςθ διακοπισ ι ακφρωςθσ 

ΝΑΙ 

  

8.2.  

Το νζο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα ενθμερϊνει το υφιςτάμενο 
ςφςτθμα των αδειϊν ωσ προσ τα κάτωκι ςτοιχεία υπαλλιλων: 

- Πνομα, Επϊνυμο, Ρατρϊνυμο, Αρικμόσ Μθτρϊου, Φφλο, Ημερομθνία Γζννθςθσ 
- Εργαςιακι Σχζςθ, Ημερομθνία Διοριςμοφ, Συνολικόσ Χρόνοσ Υπθρεςίασ 
- Τοποκετιςεισ (Μονάδα, Ημ/νία Τοποκζτθςθσ, Ρροϊςτάμενοσ ναι/όχι) 
- Ρροςτατευόμενα μζλθ 

ΝΑΙ 

  

8.3.  

Το νζο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα αντλεί από το υφιςτάμενο 
ςφςτθμα αδειϊν όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ άδειεσ για όλουσ τουσ τφπουσ αδειϊν που 
παρακολουκοφνται ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα αδειϊν. Για κάκε άδεια κα αντλοφνται τα 
κάτωκι ςτοιχεία: 

- Υπάλλθλοσ 
- Μονάδα Υπαλλιλου 
- Τφποσ Άδειασ 

ΝΑΙ 
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- Κατάςταςθ: Εγκεκριμζνθ/Διεκόπθ/Ακυρϊκθκε 
- Ημ/νία Από και Ζωσ (αίτθςθσ) 
- Ϊρα Από και Ζωσ (για ωροάδειεσ) 
- Ημ/νία Διακοπισ 

9.  Θλεκτρονικι Υποβολι και Ζγκριςθ Αδειϊν ΝΑΙ   

9.1.  

Το νζο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα διακζτει Υποςφςτθμα 
Ηλεκτρονικισ Υποβολισ και Ζγκριςθσ Αδειϊν προςβάςιμο μζςω web (μζςω web 
browser) από όλουσ τουσ υπαλλιλουσ (χωρίσ αυτοί να προςμετροφνται ςτισ άδειεσ 
χριςθσ τθσ εφαρμογισ) 

ΝΑΙ 

  

9.2.  
Το Υποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Υποβολισ και Ζγκριςθσ Αδειϊν κα είναι προςβάςιμο ςτο 
ςφνολο του προςωπικοφ για υποβολι/ζγκριςθ άδειασ ι επιςκόπθςθ αδειϊν και 
υπολοίπων  

ΝΑΙ 
  

9.3.  

Δυνατότθτα όλεσ οι άδειεσ να εγκρίνονται θλεκτρονικά μζςω του Υποςυςτιματοσ 
Ηλεκτρονικισ Υποβολισ και Ζγκριςθσ Αδειϊν 

 τα βιματα ζγκριςθσ κα πρζπει να είναι αντίςτοιχα αυτϊν που ιςχφουν κατά τθν 
χειρογραφικι ζγκριςθ αδειϊν (π.χ. ζγκριςθ τμθματάρχθ και διευκυντι) 

 τα βιματα ζγκριςθσ κα πρζπει να μποροφν να διαφοροποιοφνται ανάλογα με 
τον τφπο άδειασ (π.χ. διαφορετικά βιματα ζγκριςθσ για τθν Κανονικι Άδεια και 
διαφορετικά για τθν Άδεια Γάμου) 

 τα βιματα ζγκριςθσ κα πρζπει να μποροφν να διαφοροποιοφνται ανάλογα με 
επιπλζον παραμετρικά οριηόμενεσ ςυνκικεσ όπωσ: 

ΝΑΙ 
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o θ κζςθ του υπαλλιλου ςτο οργανόγραμμα (π.χ. διαφοροποίθςθ αν ο 
αιτοφμενοσ είναι προϊςτάμενοσ τμιματοσ, προϊςτάμενοσ διεφκυνςθσ κτλ) 

o ο τφποσ τθσ μονάδασ του υπαλλιλου (π.χ. αν ανικει ςε αυτοτελι μονάδα, 
ςε αποκεντρωμζνθ μονάδα κτλ) 

9.4.  Θα παρζχεται θ δυνατότθτα επιςφναψθσ αρχείων ςτθν άδεια (π.χ. δικαιολογθτικά) ΝΑΙ   

9.5.  

Κατά τθν υποβολι αλλά και ςε κάκε βιμα ζγκριςθσ άδειασ κα πρζπει, μζςω 
διαςφνδεςθσ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν, να ελζγχεται το διακζςιμο 
υπόλοιπο του υπαλλιλου και θ υποβολι/ζγκριςθ να απαγορεφεται ςε περίπτωςθ 
υπζρβαςθσ. 

ΝΑΙ 

  

9.6.  
Κατά τθν υποβολι, μζςω διαςφνδεςθσ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν, 
κα πρζπει να ελζγχεται θ δυνατότθτα του υπαλλιλου να υποβάλλει τθ ςυγκεκριμζνθ 
άδεια 

ΝΑΙ 
  

9.7.  
Μετά τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ άδειασ, αυτι κα πρζπει να καταχωρείται ςτο υφιςτάμενο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν, μζςω του οποίου ενθμερϊνεται και το ςφςτθμα 
ωρομζτρθςθσ 

ΝΑΙ 
  

9.8.  
Το Υποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Υποβολισ και Ζγκριςθσ Αδειϊν κα παρζχει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ υπαλλιλουσ να βλζπουν τα υπόλοιπα τουσ (που κα αντλοφνται από το 
υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν) 

ΝΑΙ 
  

9.9.  Το Υποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Υποβολισ και Ζγκριςθσ Αδειϊν κα παρζχει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ προϊςταμζνουσ των μονάδων να βλζπουν τα υπόλοιπα του προςωπικοφ τθσ 

ΝΑΙ   
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μονάδασ (που κα αντλοφνται από το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αδειϊν) 

9.10.  

Δυνατότθτα να ορίηονται αντικαταςτάτεσ των προϊςταμζνων μονάδων 

 ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να μποροφν να ορίηονται οι αντικαταςτάτεσ των 
προϊςταμζνων που ςε περίπτωςθ απουςίασ τουσ εγκρίνουν τισ άδειεσ του 
υφιςτάμενου προςωπικοφ 

 ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να μποροφν να ορίηονται χριςτεσ που υποκακιςτοφν 
τουσ προϊςταμζνουσ, π.χ. ςε περίπτωςθ που ζνασ προϊςτάμενοσ δεν ζχει ι δεν 
επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα 

 το ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να υποςτθρίξει αναπλθρωτζσ προϊςταμζνουσ 
και αυτοί να ζχουν κανονικά δικαιϊματα ζγκριςθσ 

 δυνατότθτα οι διαχειριςτζσ τθσ δ/νςθσ διοικθτικοφ να μποροφν να υποκακιςτοφν 
τουσ προϊςταμζνουσ ωσ προσ τισ εγκρίςεισ για το χειριςμό ειδικϊν περιπτϊςεων 

ΝΑΙ 

  

9.11.  

Εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ των βθμάτων/ροϊν των αδειϊν 

 κα πρζπει να μποροφν να ορίηονται και επιπλζον ad-hoc βιματα ςτισ ροζσ ανά 
τφπο άδειασ ϊςτε να καλυφκοφν ειδικζσ ανάγκεσ όπωσ π.χ. θ παρακολουκιςθ 
των αναρρωτικϊν αδειϊν ωσ προσ τθν παραπομπι και εξζταςθ του υπαλλιλου 
από υγειονομικι επιτροπι 

 κα πρζπει να μποροφν να ορίηονται βιματα τα οποία τα εκτελεί ςυγκεκριμζνοσ 
ρόλοσ (υπάλλθλοσ), π.χ. ο προϊςτάμενοσ τθσ δ/νςθσ διοίκθςθσ 

 κα πρζπει να επιτρζπεται αναίρεςθ ςε οποιοδιποτε βιμα ζγκριςθσ άδειασ για τθ 
διόρκωςθ ςφαλμάτων, είτε από το χριςτθ που εκτζλεςε το βιμα είτε από τουσ 

NAI 

  

ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ





96 
 
 

Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

διαχειριςτζσ 

 κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα οι διαχειριςτζσ του υποςυςτιματοσ αδειϊν να 
ανικουν ςε ομάδεσ θ κακεμιά από τισ οποίεσ κα αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ 
ςυγκεκριμζνων τφπων άδειασ – θ πρόςβαςθ ςτισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ κα 
πρζπει να περιορίηεται ςτισ άδειεσ τθσ ομάδασ κατά περίπτωςθ 

9.12.  

Δυνατότθτα οι προϊςτάμενοι και οι διαχειριςτζσ να ενθμερϊνονται εφκολα και άμεςα 
για τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελζςουν 

 οι προϊςτάμενοι και οι διαχειριςτζσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται ςτθν αρχικι 
οκόνθ του ςυςτιματοσ για τον αρικμό αδειϊν που πρζπει να 
εγκρίνουν/απορρίψουν κακϊσ και να μεταβαίνουν με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ 
ςτθ λίςτα των εν λόγω αδειϊν 

 οι διαχειριςτζσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα για μια ςυγκεκριμζνθ άδεια 
να ενθμερωκοφν άμεςα για το ποιοι χριςτεσ ζχουν δικαίωμα να εκτελζςουν μια 
ενζργεια (π.χ. ζγκριςθ/απόρριψθ) ςτθν άδεια 

NAI 

  

10.  Ραρακολοφκθςθ Ρεικαρχικϊν & Ροινικϊν Διαδικαςιϊν ΝΑΙ   

10.1.  
Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ του κφκλου ηωισ των πεικαρχικϊν διαδικαςιϊν 
με παραμετρικό οριςμό καταςτάςεων και τιρθςθ ιςτορικοφ. 

ΝΑΙ 
  

10.2.  
Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ του κφκλου ηωισ των ποινικϊν διϊξεων με 
παραμετρικό οριςμό καταςτάςεων και τιρθςθ ιςτορικοφ. 

ΝΑΙ 
  

10.3.  Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ ποινϊν με κωδικοποίθςθ των τφπων και ΝΑΙ   
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αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία διαγραφισ με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο 

11.  

Να ενςωματϊνει ιδθ μία ςειρά από απαραίτθτεσ εκτυπϊςεισ: Καταςτάςεισ 
προςωπικοφ (αλφαβθτικζσ, ανά τμιμα, ανά κατθγορία, κλπ.), Φάκελοσ Εργαηομζνου, 
Κατάςταςθ τοποκετιςεων υπαλλιλων ανά τμιμα, διεφκυνςθ κ.ο.κ. με βάςθ το 
Οργανόγραμμα (Δυναμολόγιο), Κατάςταςθ Ρροϊςταμζνων, Κατάςταςθ Υπθρετιςεων 
ςε Μονάδεσ με διαςτιματα και άκροιςμα διαςτθμάτων, Κατάςταςθ 
Αποςπαςμζνων/Μετακινοφμενων από και προσ το Φορζα κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

12.  
Δυνατότθτα ζκδοςθσ Επετθρίδασ (αλφαβθτικι κατάςταςθ υπαλλιλων ανά Κλάδο και 
Βακμό) με αυτόματο υπολογιςμό ιςχυόντων ςτοιχείων για τθν θμερομθνία ζκδοςθσ) 
και αποκικευςθ των εν λόγω ςτοιχείων για μελλοντικι χριςθ και αναφορά 

ΝΑΙ 
  

13.  Διαχείριςθ Συλλογικϊν Οργάνων (Συμβοφλια, Επιτροπζσ, Ομάδεσ εργαςίασ κ.τ.λ.) ΝΑΙ   

13.1.  

Τιρθςθ βαςικϊν ςτοιχείων Συλλογικοφ Οργάνου.  

Ενδεικτικά: Ονομαςία, Κατθγορία, Τφποσ (Ζκτακτο, Ράγιο), Ημερομθνία ζναρξθσ 
Θθτείασ, Ημερομθνία λιξθσ Θθτείασ, Αποηθμίωςθ (Ναι / Πχι), Ροςό και ΚΑΕ 
Αποηθμίωςθσ, Απόφαςθ Συγκρότθςθσ, Απόφαςθ Αποηθμίωςθσ, Σθμειϊςεισ, ςιμανςθ 
για λιξθ κθτείασ επιτροπϊν, κ.τ.λ. 

ΝΑΙ 

  

13.2.  

Τιρθςθ ςτοιχείων μελϊν Συλλογικϊν Οργάνων.  

Ενδεικτικά: Υπάλλθλοσ, Θζςθ (Ρρόεδροσ, Μζλοσ, Γραμματζασ κ.τ.λ.), Ζναρξθ Θθτείασ 
Μζλουσ, Λιξθ Θθτείασ Μζλουσ, Ζνδειξθ Αναπλθρωματικοφ Μζλουσ και Μζλουσ το 
οποίο αναπλθρϊνει, ζνδειξθ Μζλουσ από αντικατάςταςθ και Μζλοσ το οποίο 
αντικαταςτάκθκε κ.τ.λ.) 

ΝΑΙ 
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13.3.  
Αυτόματθ εμφάνιςθ ςτο φάκελο του υπαλλιλου των ςυμμετοχϊν του ςε ςυλλογικά 
όργανα που καταχωροφνται μζςω του παρόντοσ υποςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 
  

13.4.  
Ρρόβλεψθ ειδικϊν λειτουργιϊν ανανζωςθσ κθτείασ οργάνου και μζλουσ και 
αντικατάςταςθσ μζλουσ με νζο. 

ΝΑΙ 
  

14.  
Διαχείριςθ διενζργειασ κρίςεων για τθν επιλογι προϊςταμζνων όλων των τφπων 
(Γενικι Διεφκυνςθ, Διεφκυνςθ, Τμιμα / Αυτοτελζσ Γραφείο) 

ΝΑΙ 
  

14.1.  
Τιρθςθ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ςυμμετοχι Υπαλλιλων ςε κρίςεισ 
Ρροϊςταμζνων. 

ΝΑΙ 
  

14.2.  

Διαχείριςθ διενζργειασ κρίςεων με βάςθ το Ν. 4369/2016, με τισ παρακάτω 
δυνατότθτεσ: 

 Υποςτιριξθ κρίςεων για όλα τα επίπεδα κζςθσ ευκφνθσ (Γενικοί Διευκυντζσ, 
Διευκυντζσ, Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων) 

 Αυτόματθ πρόταςθ ςυμμετοχισ υπαλλιλων ςε κρίςεισ με βάςθ τθν ικανοποίθςθ 
των τυπικϊν προχποκζςεων 

 Τιρθςθ αντιγράφου ςτοιχείων ςυμμετεχόντων κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ 
κάκε κρίςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν 

 Αυτόματθ μοριοδότθςθ ςυμμετεχόντων 

 Συμπλιρωςθ για κάκε μοριοδοτοφμενο των μορίων που δεν υπολογίηονται 
αυτόματα 

ΝΑΙ 
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 Ραραγωγι ςχετικϊν υπθρεςιακϊν ςθμειωμάτων 

 Εμφάνιςθ αναφοράσ κατάταξθσ 

14.3.  Υποςτιριξθ και μεταβατικϊν διατάξεων Ν. 4369/2016 (άρκρο 30) ΝΑΙ   

14.4.  

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ επιτροπισ ςυνεντεφξεων (μζλθ) και τθσ διενζργειασ 
των ςυνεντεφξεων. 

Δυνατότθτα για καταχϊρθςθ των μορίων ςυνζντευξθσ ςυνολικό ι αναλυτικά ανά μζλοσ 
τθσ επιτροπισ ςυνεντεφξεων. 

ΝΑΙ 

  

14.5.  Υπολογιςμόσ και καταγραφι των μορίων για κάκε επιμζρουσ κριτιριο μοριοδότθςθσ ΝΑΙ   

15.  Δυνατότθτεσ Σφνκετθσ Αναηιτθςθσ και Ρροςωποποίθςθσ ΝΑΙ   

15.1.  

Δυνατότθτα ςε όλεσ τισ οκόνεσ τφπου πίνακα (grid) δθμιουργίασ ερωτθμάτων ςφνκετθσ 
αναηιτθςθσ με χριςθ ειδικισ φόρμασ καταςκευισ ερωτθμάτων με τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Οριςμόσ Κριτθρίων 

 Οριςμόσ Ομάδων Κριτθρίων με ζνδειξθ «Πλα» (AND) ι «Τουλάχιςτον Ζνα» (OR) 

 Αποκικευςθ Ερωτθμάτων ανά Χριςτθ 

 Δυνατότθτα ςτο Διαχειριςτι να ανακζτει ερωτιματα ςε ςυγκεκριμζνο χριςτθ, 
ομάδα χρθςτϊν ι όλουσ του χριςτεσ 

 Τα ερωτιματα κα είναι διακζςιμα ωσ φίλτρα ςτθ ςχετικι λίςτα (grid) 

Ο κάκε χριςτθσ κα μπορεί να ορίςει το επικυμθτό για αυτόν προεπιλεγμζνο φίλτρο ςε 

ΝΑΙ 
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κάκε λίςτα (grid) 

15.2.  

Δυνατότθτα ανά χριςτθ, ςε όλεσ τισ λίςτεσ (grids) να ορίηει μόνοσ του τα παρακάτω: 

 Εμφάνιςθ / Απόκρυψθ Στθλϊν (μεταξφ των διακζςιμων για τθν εκάςτοτε 
οντότθτα ςτθ βάςθ δεδομζνων) 

 Αλλαγι ςειράσ εμφάνιςθσ ςτθλϊν 

 Αλλαγι πλάτουσ ςτθλϊν 

 Οριςμόσ ταξινόμθςθσ 

 Αποκικευςθ όλων των παραπάνω επιλογϊν ανά χριςτθ από τον ίδιο το χριςτθ 

ΝΑΙ 

  

15.3.  
Δυνατότθτα εξαγωγισ όλων των δεδομζνων που παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα 
(grid) ςε αρχείο τφπου excel 

ΝΑΙ 
  

16.  Μθχανιςμόσ Ραραγωγισ Αναφορϊν ΝΑΙ   

16.1.  Ρλιρωσ ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ παραγωγισ αναφορϊν (report generator). ΝΑΙ   

16.2.  
Υποςτιριξθ δθμιουργίασ αναφορϊν για το ςφνολο των οντοτιτων που αποκθκεφονται 
ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 
  

16.3.  

Οι ονομαςίεσ των πεδίων και οι περιγραφζσ των τιμϊν των πεδίων με τφπο δεδομζνων 
λίςτα τιμϊν να ταυτίηονται με αυτζσ του ςυςτιματοσ χωρίσ να χρειάηεται χειρωνακτικι 
αντιςτοίχιςθ από το χριςτθ (δθλαδι να μθν χρθςιμοποιοφνται κωδικοί πεδίων από τθ 
ΒΔ και κωδικοί τιμϊν αλλά τα αντίςτοιχα λεκτικά τουσ) 

ΝΑΙ 
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16.4.  

Υποςτιριξθ αναφορϊν δφο τφπων: 

 «Καταςτάςεισ», οι οποίεσ εμφανίηουν μια λίςτα εγγραφϊν από τθ βάςθ 
δεδομζνων 

 «Στατιςτικζσ αναφορζσ», οι οποίεσ βαςίηονται ςε ςυνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ 
(aggregate functions) για τθν προβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

ΝΑΙ 

  

16.5.  
Υποςτιριξθ όλων των βαςικϊν ςυνακροιςτικϊν ςυναρτιςεων (αρικμόσ εγγραφϊν, 
άκροιςμα, μζςοσ όροσ, μζγιςτο, ελάχιςτο) 

ΝΑΙ 
  

16.6.  

Υποςτιριξθ φιλτραρίςματοσ των εγγραφϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία 
τθσ αναφοράσ μζςω τθσ δθμιουργίασ ςφνκετων λογικϊν εκφράςεων: 

 Χριςθ των τελεςτϊν ΚΑΙ και Ή για το ςυνδυαςμό απλϊν εκφράςεων ςε ςφνκετεσ 
λογικζσ εκφράςεισ 

 Οι απλζσ εκφράςεισ να υποςτθρίηουν όλουσ τουσ βαςικοφσ τελεςτζσ (ίςο, 
μεγαλφτερο, μικρότερο, διάφορο, ζνα από, κανζνα από, like, case insensitive like, 
κτλ) 

 Ειδικά για πεδία τφπου θμερομθνία και ϊρα υποςτθρίηονται εξελιγμζνοι 
τελεςτζσ όπωσ ςιμερα, τθν τρζχουςα εβδομάδα, τον τρζχοντα μινα, φζτοσ (και 
τισ παραλλαγζσ αυτϊν όπωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα) 

 Υποςτιριξθ χριςθσ sql εκφράςεων ςε ςυνδυαςμό με τισ προαναφερκείςεσ 
εκφράςεισ προκειμζνου να καλφπτονται ειδικζσ ςφνκετεσ περιπτϊςεισ φίλτρων 

ΝΑΙ 

  

16.7.  Υποςτιριξθ φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων μετά τθν εφαρμογι των ΝΑΙ   
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ςυνακροιςτικϊν ςυναρτιςεων 

16.8.  
Υποςτιριξθ χριςθσ παραμζτρων ςτα φίλτρα, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνονται από το χριςτθ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ αναφοράσ. Οι παράμετροι να μποροφν να ζχουν προτεινόμενεσ 
τιμζσ. 

ΝΑΙ 
  

16.9.  
Στισ αναφορζσ με πολλαπλά επίπεδα ομαδοποίθςθσ, οι ςυνακροίςεισ να μποροφν να 
γίνονται ςε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο ςτο τελευταίο 

ΝΑΙ 
  

16.10.  
Η δθμιουργία των αναφορϊν να γίνεται με γραφικό περιβάλλον που μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά και από χριςτεσ χωρίσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ / 
γνϊςεισ του ςχιματοσ τθσ ΒΔ 

ΝΑΙ 
  

16.11.  
Οι αναφορζσ να μποροφν να αποκθκεφονται ϊςτε να εκτελοφνται ςε μελλοντικό χρόνο 
χωρίσ να χρειάηεται να δθμιουργθκοφν ξανά 

ΝΑΙ 
  

16.12.  
Κάκε αναφορά να μπορεί να δθμοςιεφεται ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ χρθςτϊν 
προκειμζνου αυτοί να μποροφν να τθν εκτελζςουν 

ΝΑΙ 
  

16.13.  Τα αποτελζςματα των αναφορϊν να μποροφν να εξαχκοφν ςε αρχεία τφπου excel ΝΑΙ   

16.14.  
Τα αποτελζςματα των αναφορϊν που περιζχουν πολλαπλά πεδία ομαδοποίθςθσ και 
ζνα πεδίο αποτελζςματοσ (με ςυνακροιςτικι ςυνάρτθςθ) να μποροφν να 
οπτικοποιοφνται ςε γράφθμα τφπου πίτασ, μπάρασ ι ιςτογράμματοσ 

ΝΑΙ 
  

17.  
Άλλεσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ που ενιςχφουν τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ 
προςφερόμενθσ λφςθσ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Α/Α Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1.1.  

Τα προςφερόμενα ςυςτιματα κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε ζτοιμα πακζτα 
λογιςμικοφ (commercial off the shelf software- COTS), τα οποία κα 
παραμετροποιθκοφν και κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να καλφψουν τισ 
απαιτιςεισ του Φορζα.  

ΝΑΙ 

  

1.2.  
Ο Υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατζχει κατάλλθλα δικαιϊματα του πθγαίου 
κϊδικα (Source code ) ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο μζλλον εφόςον παραςτεί 
ανάγκθ να τον μεταβάλει ι να επαναπαραμετροποιιςει.  

ΝΑΙ 
  

1.3.  

Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί από το Φορζα, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμζνοι να εκτελζςουν επίδειξθ (live demo) των προςφερόμενων 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ. 

Η επίδειξθ κα αφορά όλθ τθν ηθτοφμενθ ςτουσ παραπάνω πίνακεσ λειτουργικότθτα 
διακζςιμθ και κα πραγματοποιθκεί εντόσ 3 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του 
αιτιματοσ ςτον υποψιφιο ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

1.4.  
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
(γραφικό περιβάλλον, οκόνεσ βοικειασ κλπ). 

ΝΑΙ 
  

1.5.  Διοίκθςθ ζργου – μελζτθ εφαρμογισ ΝΑΙ   

1.6.  Ρροετοιμαςία ςυςτιματοσ (Εγκατάςταςθ - Ραραμετροποίθςθ) ΝΑΙ   
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1.7.  Εκπαίδευςθ (Χρθςτϊν / Διαχειριςτϊν / On The Job) 100 ϊρεσ   

1.8.  
Μετάπτωςθ ςτοιχείων από υφιςτάμενα αρχεία ςυμφωνθμζνθσ γραμμογράφθςθσ ι / 
και υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα κατόπιν κατάρτιςθσ πλάνου μετάπτωςθσ 
ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ΝΑΙ 
  

1.9.  Ριλοτικι λειτουργία 1 μινασ   

1.10.  Ραραγωγικι λειτουργία – On site Υποςτιριξθ  1 μινασ   

1.11.  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ςφνολο του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο και παραμετροποιθμζνο ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
του Ζργου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΝΑΙ 
  

1.12.  
Συνοδευτικζσ Υπθρεςίεσ που ενιςχφουν τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ 
προςφερόμενθσ λφςθσ 

 
  

 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ  ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1 
Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ (δωρεάν Συντιρθςθσ & Υποςτιριξθσ) Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ για ζνα (1) ζτοσ 

ΝΑΙ 
  

2 
Ο χρόνοσ ανάλθψθσ ευκφνθσ του Αναδόχου από τθ διλωςι προβλιματοσ δεν κα 
υπερβαίνει τισ τζςςερισ εργάςιμεσ (4) ϊρεσ 

ΝΑΙ 
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3 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθ δυνατότθτα Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ για τρία 
(3) κατ’ ελάχιςτον χρόνια μετά το πζρασ τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να παρουςιάςει το ετιςιο ςτακερό κόςτοσ 
ςυντιρθςθσ για το παραπάνω διάςτθμα. 

ΝΑΙ 

  

4 Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνουν:    

4.1 

Συντιρθςθ εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται:  

 διορκϊςεισ λανκαςμζνθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ των 
εφαρμογϊν,  

 ενθμζρωςθ νζων εκδόςεων που αναπτφςςει ο ανάδοχοσ με ςκοπό τθν 
ανανζωςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ των δυνατοτιτων των εφαρμογϊν, 

 προςαρμογζσ αλλαγϊν νομοκεςίασ κλπ, 

ΝΑΙ 

  

4.2 Διόρκωςθ ςφαλμάτων. ΝΑΙ   

4.3 Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν / δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. ΝΑΙ   

4.4 Υπθρεςία Help Desk για τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. ΝΑΙ   

5. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςδιορίςει ςτθν οικονομικι προςφορά του το ετιςιο 
κόςτοσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ – υποςτιριξθσ, μετά το 1 ζτοσ 
εγγφθςθσ, κατά το οποίο το ςφνολο των υπθρεςιϊν (ςυντιρθςθ – υποςτιριξθ) 
προςφζρεται δωρεάν. Το ετιςιο κόςτοσ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ – υποςτιριξθσ, 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 15% του τιμιματοσ των εφαρμογϊν, με ανϊτερθ 
ετιςια αναπροςαρμογι το ποςοςτό αφξθςθσ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι τθσ 

ΝΑΙ 
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ΕΛΣΤΑΤ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ – υποςτιριξθσ, μετά τθν 
περίοδο τθσ  εγγφθςθσ. 

6 
Επιπλζον Στοιχεία που ενιςχφουν τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ προςφερόμενων 
Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ - Υποςτιριξθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.)  

 

  Επιςυνάπτεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ το 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016) του άρκρου 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986, καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου 
του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

  Ωσ προσ τθ διαδικαςία υποβολισ του, ςθμειϊνεται ότι το ΤΕΥΔ επιςυνάπτεται ςτθ 
παροφςα Διακιρυξθ, ςτο χϊρο τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο  ςφςτθμα ΕΣΗΔΗΣ, ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
word, προσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, το ΤΕΥΔ ςτο 
φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του 
άρκρου 2.4.3 «Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά». 
Σθμειϊνεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο εδάφιο ςτ) του άρκρου 2.4.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV– Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ A : ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..,  Κατάςτθμα…………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)……..          Ημερομθνία ζκδοςθσ ......., ΕΥΩ.………. 

Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Α. … ΕΥΩ   ……….. 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ.…………….... (και ολογράφωσ) …………………………………….. υπζρ 
τθσ εταιρείασ ….……………………………. με Δ\νςθ ……………………………………και ΑΦΜ: ……………………...  
για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο ανοικτό διαγωνιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ 
και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε., τθν 19/9/2017, με αντικείμενο τθν «Ανάπτυξθ ςφγχρονου 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.», ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. πρωτ. 
………../2017 Διακιρυξθ ςασ. 

-  Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ και το οποίο 
ποςό καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ανάλογου Φ.Ρ.A.) αξίασ ..................... EYPΩ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

- Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………  

(Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν υπ. αρ. ………/2017 Διακιρυξθ). 

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

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

 Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 
και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.- 

         

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ B: ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ …………………,      Κατάςτθμα………………….,  (Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)      
 Ημερομθνία ζκδοςθσ   ……………,   

ΕΥΩ. ……………… 

Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α. ……  ΕΥΩ   …… 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ.   ………………… (και ολογράφωσ)  …………..……….. …….  ςτο 
οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  τθσ εταιρείασ ……………………………………. με 
Δ\νςθ ……………… και ΑΦΜ: ……………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με 
αρικμό …………. ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθν «Ανάπτυξθ ςφχρονου Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ 
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.», που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ 19/9/2017 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ), ςυνολικισ αξίασ …………….. 
(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα) ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……….. Διακιρυξι ςασ. 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ς’ εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.. 

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

Η εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν ……………(2 μινεσ μετά τον 
ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ), εκτόσ εάν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ 
υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε 
να παρατείνουμε τθν εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό 
ςασ. 

-  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

         

    (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώνσμο:  Όνομα:  

 

Παηρώνσμο:  Μηηρώνσμο:  

    

Ημερομηνία Γέννηζης:  Σόπος Γέννηζης:  

 

Σηλέθωνο:   E-mail:  

Fax:    

    

Γιεύθσνζη Καηοικίας:    

    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όνομα Ιδρύμαηος Σίηλος Πηστίοσ Διδικόηηηα 

Ημερομηνία 

Απόκηηζης 

Πηστίοσ 

    

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ (ζηο 

προηεινόμενο, από ηον σπουήθιο 

Ανάδοτο, ζτήμα διοίκηζης Έργοσ) 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

Έργο Δργοδόηης 

Ρόλος  και 

Καθήκονηα ζηο 

Έργο (ή Θέζη1) 

Απαζτόληζη ζηο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 

Α/Μ2 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
Ωσ κζςθ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 

2
 Ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ-δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο 

ζργο 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 

       

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, 
ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ & 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

           ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ  

 

            ΑΔΑΜ:…………………………. 

 

            Ακινα .................................2017 

            Αρ.Ρρωτ.: ……………… 

 

Στθν Ακινα ςιμερα ………………, θμζρα …………, ςτα γραφεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, κ. Ελευκζριοσ Κρζτςοσ, 
ενεργϊν ωσ εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, με ζδρα Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, 
Τ.Κ. 10163 Καλλικζα Αττικισ (ΑΦΜ 997293767 - ΔΟΥ Καλλικζασ) και θ εταιρεία 
……………………….. με ζδρα …………………..…, Τ.Κ ……., με ΑΦΜ: ……….  Δ.Ο.Υ.: ……………., νόμιμα 
εκπροςωποφμενθ από τον κ. ……………………….., θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ 
«Ανάδοχοσ» και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 τθν υπ’ αρικ. ………………./2017 διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ  

 τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ επιτροπισ διεξαγωγισ ανοιχτϊν διαγωνιςμϊν ………….. 

 τθν Τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ ……... θ οποία  προςαρτάται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ  

 τθν Οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ ……… θ  οποία προςαρτάται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

 τθν υπ’ αρικμ. ……… /…./ …/2017 (ΑΔΑ: ………..) Απόφαςθ Ανάκεςθσ του Γενικοφ  
Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

ςυμφϊνθςαν τα παρακάτω: 

 

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο Σφμβαςθσ - Ρεριγραφι ζργου   

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο Εργοδότθσ ανακζτει και ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ δθλϊνει ότι ζχει 
τθν απαιτοφμενθ πείρα, οργάνωςθ και εξοπλιςμό, αναλαμβάνει να εκτελζςει τθν 
προμικεια ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, 
Μιςκοδοςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Υ.ΨΗ.Ρ.Τ.Ε. όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά κεφ. 1 του 
Ραραρτιματοσ I «Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ» τθσ υπ’ αρικμ. ………/…-…-2017 (ΑΔΑ: ………….., ΑΔΑΜ: …………..) Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ, θ οποία προςαρτάται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ. 
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Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται και ςτθν παροχι των παρακάτω ςυνοδευτικϊν 
υπθρεςιϊν: 

Μελζτθ Εφαρμογισ – Αναλυτικζσ Απαιτιςεισ (Ρ1) 

Το εν λόγω παραδοτζο επί τθσ ουςίασ κα επικαιροποιιςει / ςυγκεκριμενοποιιςει τισ 
απαιτιςεισ των χρθςτϊν από τα νζα ςυςτιματα, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτον Ρίνακα 
Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ II τθσ διακιρυξθσ ………../ …..2017. Για τθν ςφνταξθ των 
Αναλυτικϊν Απαιτιςεων ο ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ τθσ  
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων (Ρ2) 

Το παραδοτζο Ρ2 το οποίο κα περιλαμβάνει το Σχζδιο Μετάπτωςθσ δεδομζνων από το 
παλαιό ςτο νζο ςφςτθμα. Το παραδοτζο κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον: 

 Να οριςτικοποιιςει το εφροσ των θλεκτρονικϊν δεδομζνων των 'παλαιϊν 
ςυςτθμάτων' προσ μετάπτωςθ, με κριτιρια τθν ποιότθτα και χρθςιμότθτά 
τουσ, τθν εφικτότθτα και τουσ κινδφνουσ μετάπτωςισ τουσ με βάςθ το Σχζδιο 
Μετάπτωςθσ. 

 Να οριςτικοποιιςει το ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν μετάπτωςθσ (προγράμματα 
προςπζλαςθσ - ανάκτθςθσ -'κακαριςμοφ' δεδομζνων και αναδιάρκρωςθσ- 
αποκικευςθσ τουσ ςε δομζσ τθσ/ων 'νζασ/ων' εφαρμογισ/ων) με βάςθ το 
Σχζδιο Μετάπτωςθσ. 

Εν ςυνεχεία κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να προχωριςει ςε εκτζλεςθ διαδικαςιϊν μετάπτωςθσ, 
και ελζγχουσ ακεραιότθτασ και ορκότθτασ δεδομζνων ςε τελικό περιβάλλον. 

Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν (Ρ3) 

Θα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν και τθν 
προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. Αναλυτικότερα: 

 Ραραμετροποίθςθ – προςαρμογι των εφαρμογϊν και των υποςυςτθμάτων  

 Μεμονωμζνοσ ζλεγχοσ των εφαρμογϊν (unit testing)  

 Ενοποίθςθ υποςυςτθμάτων ςε «τελικζσ» εφαρμογζσ (system integration) 

 Ζλεγχοσ  ορκότθτασ λειτουργίασ ενοποιθμζνων εφαρμογϊν  

 Ζλεγχοσ ορκότθτασ τθσ πλιρουσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ ςε 
περιβάλλον προςομοίωςθσ 

 Διορκϊςεισ, προςαρμογζσ, βελτιϊςεισ ςτο τελικό ςφςτθμα με βάςθ τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αποδοχισ  

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ (Ρ4) 

 Κατάρτιςθ / εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ: 20 ϊρεσ 

Αφορά ςτθν κατάρτιςθ ολιγομελοφσ ομάδασ που κα αναλάβει ςτθ ςυνζχεια τθν 
παραγωγικι λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εξζλιξθ) και κα 
επιτελζςει βαςικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των υπολοίπων χρθςτϊν (cascade training). 

 Κατάρτιςθ / εκπαίδευςθ χρθςτϊν: 80 ϊρεσ 

Αφορά ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Οι 
προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα περιγράφονται ςτο Ρλάνο Εκπαίδευςθσ, αρχικό 
ςχζδιο του οποίου κα περιλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ του Ανάδοχου. Οι υπθρεςίεσ 
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν ςτον χϊρο του φορζα. 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ – Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν (Ρ5) 

Η ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 10 
θμερϊν. 

Υποςτθρίηεται θ λειτουργία του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν κάτω από πραγματικζσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται  να κζςει το ςφςτθμα ςε πιλοτικι λειτουργία με αντίςτοιχθ υποςτιριξθ και ςε 
παραγωγικι λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτθμάτων, ζχει τισ 
παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν με φυςικι παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου (ςυλλογι 
παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των 
υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, κλπ.) 

 On the job training 

 Υποςτιριξθ help-desk 

 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ 

Τεκμθρίωςθ Εφαρμογϊν (Ρ6) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει με τθν λιξθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ να παραδϊςει το 

παραδοτζο Ρ6 το οποίο κα περιλαμβάνει τθν Τεκμθρίωςθ των Εφαρμογϊν (τελικά 
εγχειρίδια χριςτθ, διαχειριςτι, ςχιμα τθσ βάςθσ).  

Υπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (Ρ7) 

Η Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι Λειτουργία ακολουκεί τθν Ριλοτικι λειτουργία. Ο Ανάδοχοσ κα 
προςφζρει υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν. 

O Ανάδοχοσ καλείται να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου: 

 Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. Κατόπιν 
τεκμθριωμζνθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ - που 
προςδιορίηεται ςτθν Σφμβαςθ του Αναδόχου - από τθν αναγγελία εφόςον αυτά 
δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. 

 Τεχνικι υποςτιριξθ 

 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk. 

 On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να 
επιλυκοφν απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ 
(Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν 
απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου. 

 Ειδικότερα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι να ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ, 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ 

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 

Η ελάχιςτθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» αφορά ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν 
του Ζργου και ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και κα 
προςφερκεί δωρεάν από τον ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. …………. /.. - …- 2017 Διακιρυξθ  
του διαγωνιςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν από …/../2017 υποβλθκείςα τεχνικι προςφορά του 
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Αναδόχου, θ οποία προςαρτάται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ. 

Άρκρο 2ο 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ - Διάρκεια ςφμβαςθσ 

Η διάρκεια του ζργου κα είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Συνοπτικά τα παραδοτζα του ζργου αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ ΕΓΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΕΡΓΟΤ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Π1 

ΜΔΛΔΣΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ- 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

1 ΜΗΝΑ 

1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π2 
ΥΔΓΙΟ 

ΜΔΣΑΠΣΧΗ 
1 ΜΗΝΑ 

1.5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π3 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗ – 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ / 

ΓΟΚΙΜΔ 

ΑΠΟΓΟΥΗ 

2 ΜΗΝΔ 

3 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π4 
ΥΔΓΙΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
1,5 ΜΗΝΔ 

1,5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π5 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1 ΜΗΝΑ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π6 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
4 ΜΗΝΔ 

4 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Π7 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 ΜΗΝΑ 

5 ΜΗΝΔ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίηεται ςτισ παρακάτω 3 (Α, Β, και Γ) φάςεισ 
υλοποίθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα γίνει καταβολι του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε 3 τμιματα, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο άρκ. 3 τθσ 
παροφςασ. 

Φάςεισ υλοποίθςθσ του Ζργου 

 

ΦΑΣΘ Α. Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Συςτιματοσ 

Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ ο Ανάδοχοσ κα ςυγκεντρϊςει τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για το 
ςφςτθμα, κα μελετιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με ςτόχο το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ 
με τρόπο που να καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν και τθσ διακιρυξθσ. Στθ 
ςυνζχεια κα παραδϊςει και κα εγκαταςτιςει τισ εφαρμογζσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και κα εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 
παραμετροποίθςθσ και ελζγχου αποδοχισ, ϊςτε τα ςυςτιματα να μεταβοφν ςε πιλοτικι 
λειτουργία. Μινεσ 1οσ - 3οσ (3 μινεσ). 
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ΦΑΣΘ Β. Ριλοτικι Λειτουργία – Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ οι εφαρμογζσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα λειτουργοφν παράλλθλα με τα υφιςτάμενα 
ςυςτιματα και κα ελζγχονται ωσ προσ τθν ορκότθτα και πλθρότθτά τουσ, ϊςτε με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ φάςθσ το ςφςτθμα να τεκεί με αςφάλεια ςε παραγωγικι 
λειτουργία. Κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω Φάςθσ κα πραγματοποιθκεί και θ μετάπτωςθ 
ςτοιχείων από υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, ςτο βακμό και τθν ζκταςθ που κα αποφαςιςτεί 
κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ που κα λάβει χϊρα ςτθν αρχικι φάςθ του ζργου. Επίςθσ 
ςτθ φάςθ αυτι κα λάβει χϊρα θ εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν  και κα 
πραγματοποιθκοφν και οι δοκιμζσ αποδοχισ. Μινασ 4οσ (1 μινασ). 

ΦΑΣΘ Γ. Ραραγωγικι Λειτουργία 

Κατά τθ φάςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ 
απομακρυςμζνθσ και επιτόπιασ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ (τουλάχιςτον 1 άτομο) και κα 
εξαςφαλίηει τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Στθν παροφςα φάςθ το προςφερόμενο 
ςφςτθμα κα είναι αυτό που κα χρθςιμοποιείται παραγωγικά από το Φορζα. Μινασ 5οσ  (1 
μινασ). 

Άρκρο 3ο  
Οικονομικοί όροι – Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

1. Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………………. χιλιάδων ευρϊ (………..€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι ……………. 
χιλιάδων (…….€), ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24%.   

2. Η καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

 Το 30%, δθλαδι ……………… (…………€) με τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Α: 
Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Συςτιματοσ 

 Το 30%, δθλαδι ……………… (…………€) με τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Β: Ριλοτικι 
Λειτουργία 

 Το υπόλοιπο 40%, δθλαδι ……………… (…………€) με τθν ολοκλιρωςθ και 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου. 

3. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά μετά τθν προςκόμιςθ 
από τον Ανάδοχο, κάκε φορά των νομίμων παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 200 του ν. 4412/2016), κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν ζκδοςθ Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ και Ροςοτικισ 
Ραραλαβισ από το αρμόδιο Υπθρεςιακό Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν ζκδοςθ 
κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομά του Αναδόχου και ςε 
βάροσ των πιςτϊςεων του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ αρχιν 
τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 13922/13-07-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ποςϊν: 55.800,00€ ςτον ΚΑΕ 0873 και 49.600,00€ ςτον ΚΑΕ 1723, θ 
οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμϊν του Τμιματοσ 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ με τουσ αρικμοφσ α/α 55689 και 55690. 

4. Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ: α) για τθν προμικεια αγακϊν ποςοςτό 4% και β) για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ποςοςτό 8%. 

5. Επιπλζον, ςε κάκε πλθρωμι του Αναδόχου, επιβάλλεται κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ 

ποςοφ του εκάςτοτε τιμολογίου και θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 
20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ. Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, 

θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 
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Συμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ 
διαχείριςθσ. 

6. Τζλοσ, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ του Αναδόχου προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ επιβάλλεται 
κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία 
υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ (άρκρ. 350 παρ. 
3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν πλθρωμι του Αναδόχου ςτο όνομα τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και για λογαριαςμό τθσ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό 
λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 
969/22.03.2017). 

7. Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί και με οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν 
κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

8. Ο Ανάδοχοσ, για τθν πλθρωμι των ανωτζρω ποςϊν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ των 
ςχετικϊν τιμολογίων. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε τυχόν νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, 
θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. 

9. Το ςυνολικό ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν ςχετικι 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κακϊσ και τθν οικονομικι 
προςφορά του που κα υποβλθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 

Άρκρο 4ο 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα και επάρκεια 
ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ 
ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν 
εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε ανακοίνωςθ 
που κα αφορά ςτθν Σφμβαςθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν διαφιμιςθ ι τθν 
προβολι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι Τμιμα 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ. 

4. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία που 
μπορεί να επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

5. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν 
ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που 
τυχόν του χορθγοφνται με τθ Σφμβαςθ, κακϊσ και για τισ παρεπόμενεσ 
υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ 
φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ 
αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα 
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
αςφαλιςτικι νομοκεςία. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20969%CE%92-22-03-2017.pdf
http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20969%CE%92-22-03-2017.pdf
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κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 5ο 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ο ανάδοχοσ  προςκόμιςε ςτθν Α.Σ.Κ.Τ. 
τθν υπ’ αρίκμ. …………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ……………….  Ροςοφ…………….. ευρϊ. 

Η εγγφθςθ αυτι ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ  και κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν 
εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του αναδόχου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των 
τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 6ο 

Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 7ο  

Υποκατάςταςθ – Εκχϊρθςθ 

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί από τρίτον ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ, οφτε να εκχωριςει απαιτιςεισ που απορρζουν από τθν παροφςα, εν όλω ι εν 
μζρει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Άρκρο 8ο  

Μθ Αποδυνάμωςθ – Ραραίτθςθ 

Η εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μθ άμεςθ επιδίωξθ ι θ μθ επιδίωξθ των δικαιωμάτων 
τθσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί αποδυνάμωςθ ι παραίτθςι τθσ από τα εν λόγω δικαιϊματά 
τθσ, οφτε αποκλείει άςκθςι τουσ ςτο μζλλον. Εκτόσ των δικαιωμάτων που κακορίηονται με 
τθν Σφμβαςθ και τα οποία μπορεί να αςκιςει θ Ανακζτουςα Αρχι, κα μπορεί παράλλθλα να 
αςκιςει όλα τθσ τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, από τα 
οποία με κανζνα τρόπο δεν παραιτείται. 

Άρκρο 9ο  

Μερικι Ακυρότθτα 

Η τυχόν ακυρότθτα ενόσ ι περιςςοτζρων όρων τθσ Σφμβαςθσ δεν κακιςτά άκυρθ ολόκλθρθ 
τθν Σφμβαςθ. Αν οποιοςδιποτε όροσ τθσ Σφμβαςθσ κθρυχκεί δικαςτικά άκυροσ, δεν κίγεται 
το κφροσ ολόκλθρθσ τθσ Σφμβαςθσ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεςμεφονται ςε περίπτωςθ κατά 
τθν οποία όροσ τθσ Σφμβαςθσ κθρυχκεί δικαςτικά άκυροσ ι αντιτίκεται ςε ρθτι 
μεταγενζςτερθ νομοκετικι πρόβλεψθ, να τον αντικαταςτιςουν με άλλο όρο, ο οποίοσ κα 
ζχει νόθμα όςο το δυνατόν πλθςιζςτερο ςε αυτό του αντικαταςτακζντοσ όρου 
τροποποιϊντασ τθν Σφμβαςθ κατά τθν βοφλθςθ των μερϊν.  

 

Άρκρο 10ο 

Ροινικζσ ιτρεσ 

Α) Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 218 του 
ν.4412/2016. 
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Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

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

Β) Κατά τθν περίοδο Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» ςε περίπτωςθ μθ 
διακεςιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και φπαρξθσ βλάβθσ πλζον των δφο 
(2) εργάςιμων θμερϊν επιβάλλεται ριτρα 0,7% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του 
ζργου για κάκε εργάςιμθ μζρα κακυςτζρθςθσ. Ο ανωτζρω χρόνοσ απόκριςθσ και 
αποκατάςταςθσ βλάβθσ μειϊνεται ςτο ιμιςυ ςτθ περίπτωςθ που θ βλάβθ αφορά 
ςτθ μιςκοδοςία.  

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

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

Άρκρο 11ο  

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ   

1. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2.2.3 και, ωσ εκ τοφτου, κα 

ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 

του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

2. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ 

μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, 

κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα 

αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 

προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι 

κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

3. Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να απόςχει από τθν διενζργεια 

οποιαςδιποτε εργαςίασ ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ. Το 

ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν 

αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου 

κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 
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οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ 

εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

καταπίπτει. 

4. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για 
κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί 
ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ 
Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

Άρκρο 12ο 

Κιρυξθ Αναδόχου Ζκπτωτου 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ  κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε.. 

Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα 
ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε, για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του 
φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται να αςκιςει τα δικαιϊματά τθσ 
για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα προκλθκεί από τισ ωσ άνω μθ εκπλθρϊςεισ. 

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

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 

β) προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α. Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 13ο 

Ανωτζρα Βία 

Ο Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του 
αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ και ότι ο Ανάδοχοσ που 
πλιττεται από το περιςτατικό ανωτζρασ βίασ προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 
για να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. Σαν ανωτζρα βία 
εννοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ςυνδρομισ ανωτζρασ βίασ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ακζτθςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία και δεδομζνου ότι εντόσ αυτϊν των 15 θμερϊν 
κατζβαλε όλεσ τισ απαραίτθτεσ προςπάκειεσ να αποκαταςτιςει μερικϊσ ι ολικϊσ τθν 
παράλειψθ αυτι αλλά αποδεδειγμζνα δεν κατζςτθ εφικτό χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα, να τα 
αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία.  
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Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά 
και δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του δικαιϊματοσ να 
επικαλεςκεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το 
δικαίωμα να επιβάλει ακροιςτικά ι διαηευτικά τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν 
οικεία νομοκεςία. 

Άρκρο 14ο 

Λοιποί Προι 

1. Η από …./…./2017 τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 
2. Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των μερϊν από ι εξ αφορμισ τθσ Σφμβαςθσ, 
αρμόδια ορίηονται τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν και εφαρμοςτζο το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία ςυντάχκθκε ςε απλά φφλλα χαρτιοφ ςε τρία όμοια αντίτυπα, 
αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. Από 
τα τρία αντίτυπα τθσ ςφμβαςθσ τα μεν δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο γραφείο τθσ 
Υπθρεςίασ, το δε άλλο ζλαβε ο Ανάδοχοσ.  

 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & 
Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ 

Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 

Με εντολι Υπουργοφ 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και  

Επικοινωνίασ 

 

 

                         Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 

 

Για τον Ανάδοχο 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
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