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ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ  ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Β ΦΑΣΗ) - 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (PATIENT SUMMARY) ΩΣ ΧΩΡΑ 

Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF TELECOM 

  
(Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αρ. 1925 της συνεδρίασης αριθμ. 393/19.7.2019) 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης : € 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 
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Α΄ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) για τις ανάγκες της  προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Β ΦΑΣΗ) - ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (PATIENT SUMMARY) ΩΣ ΧΩΡΑ Α ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF TELECOM όπως 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 60.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη 
προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και  

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ.  1 /1  2 (Α  161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1. 

 Τη με αριθμ. 15 /2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β  6  /16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 7  παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α   
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

 Τον αρ. συμβολαίου ΙΝΕΑ/CEF/ICT/A2015/1155270 του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος CEF Telecom  

 

2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ενστάσεις κατά της 
παρούσας διακήρυξης υποβάλλονται σε προθεσμία που εκτείνεται μέρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενστάσεις κατά πράξης ή παράλειψης 
της Αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 
Τονίζεται ότι με βάση το ως άνω άρθρο όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η προθεσμία 
άσκησης της ένστασης καθώς και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη σύμβασης ωστόσο δεν 
κωλύουν την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια και εμπειρία.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 
αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια 
επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  
 

Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, 
εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας /ένωσης ευθύνονται έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην 
κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, 
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή 
δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες 
απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την περιγραφή 
του έργου της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016.  

 
ΆΡΘΡΟ 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στις 24/7/2019: 

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   

Β) στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 

Γ) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο 
ΚΗΜΔΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  διαπιστώσουν ότι το αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής τεύχος διακήρυξης  δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον 
πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο το οποίο θα αναρτηθεί ομοίως στην ιστοσελίδα 
της.  
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
τεύχους  της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης μέχρι τις 29/7/2019 και ώρα 12:00.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή 
fax) το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή προσφορών, εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Τα ερωτήματα 
υποβάλλονται εγγράφως χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε 
περίπτωση επιπροσθέτως οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν και στο χώρο του διαγωνισμού 
ώστε να τις πληροφορηθούν και όλοι οι τυχόν λοιποί ενδιαφερόμενοι.  

Δεδομένου ότι η διακήρυξη διατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι  επιθυμητό είναι να αποστείλουν σχετική επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο για 
την αποστολή των διευκρινίσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λάβουν σχετική γνώση 
μόνον μέσω της ιστοσελίδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ – Λυκούργου 10- 4ος όροφος- 
Αίθουσα – Δ6 ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  Οι προσφορές θα πρέπει να 
παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 5η/8/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο  κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε 
με το νόμο 251 /1  7, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 
6.2 και τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που 
περιγράφονται στα άρθρα 6.2 και 6.3, αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι:  α) ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 7  παρ. 1, 7  παρ. 2 και 7  παρ 4 εδ. α 
και θ του Ν. 4412/2016 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 
 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης (Άρθρο 7  παρ. 4 του ν. 
4412/2016), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΜΕΡΟΣ E’), συντάχθηκε 
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) καθώς και 
την συμπληρωματική Οδηγία 23 της ίδιας Αρχής (ΑΔΑ: Ψ ΗΙΟΞΤΒ-Κ Ε) και διατίθεται 
στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής σε δύο 
μορφές αρχείου:  

 Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αναθέτουσα αρχή), αναρτημένο μαζί 
με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 

 Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε 
έντυπη μορφή.  
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Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού,  να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.   

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
Α. Οι υποψήφιοι όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο για έναν από 
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 7  του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες)1: 
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

200 / 41/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 200  για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο   της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 200 /56 /ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 200 , για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και   της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 1 ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.  6 1/200 . 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/ 6/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/62 /ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.  

                                            
1
 Η υποχρέωση του παρόντος εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) τα μέλη του Δ.Σ. των συνεταιρισμών  
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Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της 
παρούσας περίπτωσης Α  καθώς και των κατωτέρω περιπτώσεων Γ & Δ μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ.   και   του άρθρου 7  του Ν. 
4412/2016. 

 

Β. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά:  
o α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως ή  
o β) στην πληρωμή των φόρων και των τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού 
Δικαίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7  του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 
περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Γ. Οικονομικός Φορέας για τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
206 /Δ16 2/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις ( ) διενεργηθέντες ελέγχους, 
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
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διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
Δ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αύτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
 
Ε. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ & Δ & Εαποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω  πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. 

6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις συμμετοχής), έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ 
IV ΤΟΥ ΤΕΥΔ είναι τα κάτωθι: 
 

6.3.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (ήτοι 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων /λογισμικού). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   
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6.3.2 TEXNIKH IKANOTHTA 

Οι  υποψήφιοι για την αποδοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει:  

Α) Ο υποψήφιος οφείλει να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση 
συμβάσεων συναφών με το συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, την οποία να μπορεί να 
τεκμηριώσει επαρκώς και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης, 
εγκατάστασης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με την ηλεκτρονική 
υγεία (e-Ηealth), σε φορείς άσκησης στρατηγικής ηλεκτρονικής υγείας (Υπουργεία, 
Competence Centers, κλπ). Πιο συγκεκριμένα απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη: 

 Α. Τουλάχιστον δύο συμβάσεις με αντικείμενο την υλοποίηση ολοκληρωμένων 

Συστημάτων διασυνοριακής υγείας, βασιζόμενη στις αναλυτικές προδιαγραφές 

epSOS/eHDSI και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα OpenNCP, εκ των οποίων η μία 
σύμβαση να είναι αξίας τουλάχιστον 30.000 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ) και στην οποία ο 
υποψήφιος να συμμετείχε με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%.  

 Β. Τουλάχιστον δύο συμβάσεις με αντικείμενο τη μελέτη ή υλοποίηση έργων σε 
τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: 

o διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

o διαλειτουργικότητα συνοπτικού ιστορικού υγείας 

εκ των οποίων η μία σύμβαση να είναι αξίας τουλάχιστο 30.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
και στην οποία ο υποψήφιος να συμμετείχε με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
80%.  

Σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή η επίκληση της ίδιας σύμβασης για την κάλυψη και 
των δύο ανωτέρω απαιτήσεων (Α και Β). 

Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων ή ένωση εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται 

αθροιστικά. 
 

6.3.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα:  

 υλοποίησης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων 
 
  

6.3.4 OIKONOMIKH ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών για τα έτη 2016, 2017, 2018 μεγαλύτερο ή ίσο από 120.000,00 €. 
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6.3.5  ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 6.3.4.) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 6.3.2), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
(εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω φορείς οφείλουν να υποβάλλουν ξεχωριστό ΤΕΥΔ που θα 
συμπεριληφθεί στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλεστεί στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, τότε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς θα είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 93, ν.4412/2016) 

7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (1.200,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις  6/7/2020. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 
Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της 
σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες στις  κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) Σε περίπτωση απόρριψης 
προσφορών η εγγυητική επιστολή του απορριφθέντος υποψηφίου επιστρέφεται εάν δεν 
έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4 64/ 2016 (Α΄1 ) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 251 /1  7 και έχουν, σύμφωνα με 
την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της ή παρέχει ψευδή στοιχεία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ 
της παρούσας διακήρυξης. 
     

 7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Μέρους Δ’ της 
παρούσας το οποίο δύναται να φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει αυτοτελώς, πρέπει να συμπληρώσει και 
να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως ΙV2 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το  0% της 
συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων.  

 Το ΤΕΥΔ των νομικών προσώπων υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ανάλογα 
με τις αρμοδιότητές του εκ του καταστατικού ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Το ως άνω υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο ΤΕΥΔ λογίζεται ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.2 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δέκα (10) μήνες 
προσμετρούμενοι  από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 
την 6η /6/2020.  
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

                                            
2
 Στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ.Α) δηλώνονται τα στοιχεία της ένωσης, του κοινού εκπροσώπου 

καθώς και η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα αντικειμένου. Επίσης προσφορές για μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα αντικειμένου δεν γίνονται δεκτές .  
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα 
(το ένα σε ηλεκτρονική μορφή), δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 
που είναι δυνατό να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν 
την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα.  

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  
• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.  
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.  

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:  
1. Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής  
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  
3. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς  

Οι υποφάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.  
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα.  

Ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με τον φάκελο της  προσφοράς γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται Υ.Δ. στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Στην τελευταία 
περίπτωση η εν λόγω Υ.Δ. θα πρέπει να φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την υποβολή τους.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ.  

11.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 
α. Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1 της παρούσας 
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β. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2 
της παρούσας 

11.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με την περιγραφή του Β΄ΜΕΡΟΥΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  της Διακήρυξης 
και να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Η 
τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να ικανοποιεί κατ΄ ελάχιστον τους όρους 
συντήρησης του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας.   

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο φάκελό του υποψηφίου.  

11.2.1 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση προμήθειας, τότε θα πρέπει να 
υποβάλει  στο φάκελο τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς 
και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων.  

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

     11.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της 
παρούσας διακήρυξης και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτή.  Θα δοθεί συνολική τιμή 
για το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών κάθε Δράσης και αναλυτική τιμή για κάθε 
ζητούμενη εργασία (Τ) . Επισημαίνεται ότι επειδή η παραγωγική λειτουργία δύναται να 
ξεκινήσει νωρίτερα από την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου (καθόσον 
περιλαμβάνει και την πρώτη φάση του έργου) για την ενότητα Α3-Παραγωγική 
Λειτουργία του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ θα πρέπει να δοθεί και τιμή ανά μήνα εφόσον θα πληρωθούν 
οι πραγματικοί μήνες παραγωγικής λειτουργίας από την έναρξή της.   
 
Παραδοτέα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική 
Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει 
παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι 
τα παραδοτέα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο 
οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια παραδοτέο ή υπηρεσία.  
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".  
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Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .  
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.  

Σημειώνεται ότι προσφορές που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου  
θα απορρίπτονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .  

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη.  
 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο.  
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και 
φυλάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και του 
περιεχομένου των φακέλων, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 
 
Η Επιτροπή εισηγείται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά 
– Τεχνική Προσφορά» προς το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το οποίο αποφαίνεται τελικά. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται σχετικά με μέριμνα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών η Επιτροπή του Διαγωνισμού γνωστοποιεί με 
σχετικό έγγραφό της στους υποψηφίους την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονομική Προσφορά». Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει κατά την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές ως προς τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά. Οι φάκελοι «Οικονομική 
Προσφορά» των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν σε προηγούμενο στάδιο δεν 
αποσφραγίζονται. 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τα 
σχετικά πρακτικά στα οποία περιλαμβάνεται και Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων 
Αναδόχων κατά αύξουσα σειρά του (Λ) όπως αναλύεται στο άρθρο 12.4.2  της παρούσας 
από την οποία προκύπτει ο προσωρινός Ανάδοχος. Αναλυτικά τα στάδια του διαγωνισμού 
έχουν ως εξής:  
 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής βάσει των οριζομένων στη διακήρυξη του 

έργου. 
 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές 

πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του έργου.  
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 Εισήγηση επί των ανωτέρω στο ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για έκδοση σχετικής απόφασης 
 Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης και διαμόρφωση του 
συγκριτικού κόστους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4.1. της παρούσας.  

 Κατάταξη των Προσφορών κατά αύξουσα σειρά για την τελική επιλογή της 
συμφερότερης προσφοράς με βάση τον οριζόμενο στο άρθρο 12.4.2 τύπο.  

 Εισήγηση επί των ανωτέρω στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για έκδοση σχετικής απόφασης 
και ανάδειξη «προσωρινού Αναδόχου».  

 Κλήση του «προσωρινού Αναδόχου» να προσκομίσει τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 14 της παρούσας.   

 Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
εισήγηση για κατακύρωση του έργου. 

 

12.2  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

12.3  ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.  

Η βαθμολόγηση (Β) των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου.   

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 

 Αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι όταν 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) καλύπτονται εκτός 

από τις υποχρεωτικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης, β) υπερκαλύπτονται 

κάποιες από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης, γ) υπερκαλύπτονται κάποιες 

από τις λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης  

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

Η βαθμολόγηση θα είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και θα περιλαμβάνει, εκτός του 
βαθμού, τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

12.3.1  ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η βαθμολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Σχετικές  

Παράγραφοι 

του ΜΕΡΟΥΣ 

Β 

1  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 60  

1.1  Κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου  15 Παρ. 6.1.α  

1.2  
Ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε δραστηριότητες και 

παραδοτέα 
30 

Παρ. 6.1.β  

1.3  
Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου 

του έργου* 
15 Παρ. 6.1.γ 

2  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 40 
 

2.1  Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου 20 

Παρ. 6.2.α  & 

6.2.β  

2.2  
Προσόντα, εμπειρία και καταλληλότητα βασικών 

εμπειρογνωμόνων Ομάδας Έργου  
20 

Παρ. 6.2.γ 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 *Προσοχή! Αξιολογείται η παρουσίαση και όχι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
εφόσον η τελευταία εξαρτάται από την πορεία του έργου σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο. Τυχόν μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε αλλαγές από την Ε.Ε. δεν επισύρουν 
πρόστιμα.  

12.4  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της τεχνικής αξιολόγησης εκδίδεται σχετική απόφαση 
από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους. Μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού με έγγραφό της γνωστοποιεί την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονομική Προσφορά». Ακολουθεί η διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους 
προσφορά και η κατάταξη των προσφορών κατά την αύξουσα τιμή του (Λ).  

12.4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.  

Το Συγκριτικό Κόστος Κ κάθε προφοράς, ισούται με το συνολικό τίμημα της οικονομικής 
προσφοράς το οποίο υπολογίζεται βάσει του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του 
ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α1 + Α2 + Α3 +Α4)  
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12.4.2 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .  

 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τα 
σχετικά πρακτικά στα οποία περιλαμβάνεται και Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων 
Αναδόχων κατά αύξουσα σειρά του (Λ) όπως αναλύεται πιο κάτω από τον οποίο προκύπτει 
ο προτεινόμενος Ανάδοχος. 

Η κατάταξη των Προσφορών κατά αύξουσα σειρά για την τελική επιλογή της 
συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 80 * (Βmax / Βi) + 20 * (Ki / Kmin) 

όπου: 

 Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

 Λi: το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 

 Σε περίπτωση ισοδύναμων3 προσφορών υποψηφίων αναδόχων της Σύμβασης η 
αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε 
περίπτωση ίσης βαθμολογίας η επιλογή θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή το περιεχόμενο της τεχνικής και 
οικονομικής τους προσφοράς , μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  
Για τις περιπτώσεις διευκρινίσεων/συμπληρώσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

                                            
3 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Λ) μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. 
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διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Για την περίπτωση διευκρινίσεων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς αυτές χορηγούνται 
μόνον αν υπάρχουν ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.   

ΑΡΘΡΟ 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά-τεχνικά-οικονομικά) η Επιτροπή 
εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ το οποίο με απόφασή του ανακηρύσσει 
τον («προσωρινό ανάδοχο»).  
Σημειώνεται ότι πριν την απόφαση κατακύρωσης θα εκδοθούν 2 εκτελεστές αποφάσεις 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η μία θα αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών-τεχνικών 
προσφορών (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας των υποψηφίων και μία για την 
οικονομική αξιολόγηση/κατάταξη των προσφορών και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου».  
Η αντίστοιχες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ.) κοινοποιούνται  στους 
ενδιαφερόμενους εγγράφως  και κατά αυτών και ΜΟΝΟΝ  χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν: 

 τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται όλων των δικαιολογητικών της παρ. 
14.1 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 & 74 του ν. 4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6.3 
της παρούσας, 

 τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρ. 14.3 για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 
του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6.3 της 
παρούσας 

 τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης που περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 14.2 της παρούσας 
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Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή. 
 

14.1 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό όπως αναλύεται στην παρ. 6.2 .  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή 
χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, 
ειδική εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, 
ή διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ειδικότερα για τους οικονομικούς 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων4 
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στην 
οποία ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης  
ε. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
στ.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
ζ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

                                            
4  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 





 
 

  

 

 
 
 dd/PROM/PROKHR/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ  

 
 

20 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
Το αίτημα λήψης του πιστοποιητικού γίνεται από την πύλη του ΣΕΠΕ και μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού 
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά (πλην του πιστοποιητικού 
του ΣΕΠΕ) δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 
συμπληρωθούν από ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση,  

Ομοίως αν στο κράτος –μέλος ή στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

14.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

α. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

β. Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου της εταιρείας, ή απόφαση των 
Διαχειριστών (έκδοσης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) με την 
οποία:  
α)  Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό  
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

γ. Ειδικά για  Ενώσεις Εταιρειών 
Οι Ενώσεις Εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και: 
i. Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους (έκδοσης πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), με το οποίο εγκρίνεται η 
σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 

ii. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων (έκδοσης πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών) με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι:  

α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους 
στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας  

β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας  
γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή  
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δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην 
Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς  

ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)  

στ) δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. 
 
Το συμφωνητικό συνεργασίας επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και μονογραφή 
σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και 
σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης προκύπτουν από 
δημόσια έγγραφα που δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο όλες τις περιπτώσεις 
πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε 
αντίστοιχη κατάσταση,  

Ομοίως αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα αντίστοιχα έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

14.3 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Για την κάλυψη των κριτηρίων επιλογή της παραγράφου 6.3 προσκομίζονται εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης τα κάτωθι στοιχεία, με χρόνο έκδοσης ως 
αναφέρεται στο κεφάλαιο 14. .5. 

14.3.1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 6.3.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 

14.3.2 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

 Για την απόδειξη της ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής (Α) της παρ. 6.3.2  ο 
προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εντός του Φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Πίνακας έργων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία 5 έτη, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & 
ημ/νία) 

        

 
  όπου: «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  
o Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή.  

o Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να παρουσιαστούν αναλυτικά αυτά τα οποία 
επικαλείται για την κάλυψη της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής 
μεριμνώντας για την παροχή όλων των απαιτούμενων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση από πλευράς αναθέτουσας αρχής (πχ, 
περιγραφή τεχνολογιών ανάπτυξης). 

 

14.3.3 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ  

Για την απόδειξη της ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής της παρ. 6.3.3  ο «προσωρινός 
Ανάδοχος» θα πρέπει να καταθέσει εντός του Φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ευκρινές φωτοαντίγραφο της κάτωθι πιστοποίησης: 

 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων 
πληροφορικής. 

14.3.3 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Για την απόδειξη της ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής της παρ. 6.3.4. ο υποψήφιος 
οφείλει να υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2016, 
2017 και 2018, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, ή Δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
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έκδοση Ισολογισμών. Σε περίπτωση που για το έτος 201  δεν έχουν δημοσιευμένο 
Ισολογισμό αρκεί να προσκομιστεί Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων της 31ης/12.2018. Σε 
περίπτωση που δραστηριοποιείται για διάστημα μικρότερο των   ετών αρκεί να αποδείξει 
τον ζητούμενο κύκλο εργασιών για το διάστημα που δραστηριοποιείται. 

14.3.4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Σε περίπτωση στήριξης στην ικανότητα τρίτων προσκομίζεται σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό5 ότι θα διαθέσουν στον υποψήφιο τους 
απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση του έργου (βλ και κεφάλαιο 6.3.5) 

Δικαιολογητικά ή έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

14.3.5 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Ως προς το χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και πάσης φύσεως 
εγγράφων ισχύουν τα εξής:  

 Ως προς τα δημόσια έγγραφα της παρ. 14.2 αυτά θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης μέχρι και 3 μήνες πριν την υποβολή τους. Ειδικά τα πιστοποιητικά που 
φέρουν ημερομηνία λήξης αυτά θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής τους.  

 Ως προς τα έγγραφα της παρ. 14.2- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & 14.3.1-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αυτά θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης μέχρι και 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

 Ως προς τις ένορκες βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μέχρι και 
3 μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Ως προς τις Υ.Δ. αυτές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την πρόσκληση του 
προσωρινού Αναδόχου για υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.   

 

14.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Οι 
διαγωνιζόμενοι με παραδεκτή οικονομική προσφορά δικαιούνται να παραβρίσκονται στην 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση 
αυτών.  

                                            
5 Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της οριζόμενης στο άρθρο 
14 προθεσμίας των 10 ημερών αίτημα προς αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αξιολόγησης 
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των , για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/20166 είτε για 
απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά το άρθρο 17 της παρούσας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. επί 
αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α)  παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης  της ένστασης του άρθρου 127 
του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση της 
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

                                            
6
 Ειδικότερα, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία θα εκδοθούν 3 εκτελεστές αποφάσεις. Η μία θα αφορά το 

στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών, η δεύτερη στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και διαμόρφωση της τελικής κατάταξης και η 3η θα αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση  της άσκησης ένστασης 
(ενδικοφανούς προσφυγής) του άρθρου 127 του ως άνω νόμου κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της , μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την απόφαση κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες 
τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, την προσφορά 
και τη διακήρυξη.  
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους λοιπούς υποψηφίους και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 14.4, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο για 
την υπογραφή της σύμβασης, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (20) 
ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:  
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, 

τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.  
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη, 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4 64/ 2016 (Α΄1 ) που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 
ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον μειοδότη θα υπάρχει ειδική μνεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
περί των υποχρεώσεων των μερών σχετικά με την τήρηση προσωπικών δεδομένων.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της συμβατικής 
περιόδου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους.  
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από την ΕΠΠΕ 
του έργου που θα συγκροτηθεί προς το σκοπό αυτό η οποία  θα πιστοποιεί την ομαλή 
εκτέλεση του έργου σε κάθε τμηματική πληρωμή και βάσει των παραδοτέων και των 
αντίστοιχων εκθέσεων των αντίστοιχων αναφορών πεπραγμένων του Αναδόχου. Εν 
συνεχεία θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου 
και θα ακολουθεί πληρωμή του Αναδόχου. Το έργο της ΕΠΠΕ δύναται κατά περίπτωση να 
συνδράμει τόσο η Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο έργο, όσο 
και η αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα (Τμήμα Συνταγογράφησης).  
Σε κάθε περίπτωση για την παρακολούθηση παραλαβή του έργου εφαρμόζονται τα άρθρα 
216-21  του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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ΑΡΘΡΟ 20 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνεται ανά δεδουλευμένο τρίμηνο και θα περιλαμβάνει τα 
εξής:  

Α) Τα ολοκληρωμένα παραδοτέα που θα έχουν γίνει αποδεκτά και παραληφθεί από την 
ΕΠΠΕ του Έργου όπως αυτά έχουν κοστολογηθεί στην οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου.  

Β) Οι πραγματικοί μήνες υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που θα έχουν παρασχεθεί. 
Προς το σκοπό αυτό θα γίνει προς τον Ανάδοχο έγγραφο έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας στην οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο της υλοποίησης της Α΄ φάσης 
του έργου ενώ τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρασύρει αζημίως και την παραγωγική λειτουργία του συνόλου 
του έργου. Στην οικονομική προσφορά συνεπώς θα πρέπει να αποτυπώνεται τόσο το 
σύνολο του κόστους παροχής υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για περίοδο 16 
μηνών όσο και η τιμή ανά μήνα προκειμένου να υλοποιούνται οι πληρωμές. Ενδέχεται 
σε κάποια πληρωμή να πληρώνεται μόνον κόστος παραγωγικής λειτουργίας εάν δεν 
υπάρχουν πλήρη και παραληφθέντα παραδοτέα στο συγκεκριμένο τρίμηνο.  

Προϋπόθεση για την πληρωμή κάθε φάσης του έργου είναι η σύνταξη πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την ΕΠΠΕ του έργου που θα συγκροτηθεί προς τον σκοπό αυτό.  

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση υπέρ τρίτων ως εξής:  

 ποσού 0,07% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 ποσού 0,06% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων 
παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην παρ.   του 
άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα για κάθε πληρωμή θα προσκομίζονται τα εξής:   

α)   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. 
β)  Φορολογική ενημερότητα. 
γ)     Τιμολόγιο του Αναδόχου για την περίοδο που αφορούν οι  υπηρεσίες.  
δ)     Πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος της σύμβασης που αφορά το τιμολόγιο  
Με την κατακύρωση του έργου και την κοινοποίηση στον μειοδότη προμηθευτή 
απαγορεύεται η υποκατάσταση αυτού από άλλο πρόσωπο και η εκχώρηση της απαίτησής 
του σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που σε κάθε περίπτωση δικαιούται ν' αρνηθεί την καταβολή κάθε 
οφειλόμενου ποσού στον τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 22 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την απαίτηση του από τη Σύμβαση 
ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   
 

ΑΡΘΡΟ 24  ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την 
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται 
αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από 
την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / 
λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του 
χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας και η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για την εκπρόθεσμη εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπά θέματα εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 146/Α/ . .2016).  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται 
αθροιστικά και τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β΄ πρόστιμα.  

 
ΑΡΘΡΟ 26  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει προσφερόμενης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
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Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου 
για μειωμένες υπηρεσίες μέχρι ποσοστού 50%. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει 
να εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ποσότητες.  
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Β΄ΜΕΡΟΣ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Εισαγωγή 

1.1 Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης και παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών», το οποίο 
υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-201  και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. 
Επίσης η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία 
Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας», με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
Στο πλαίσιο των δύο προαναφερθέντων έργων έχουν υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, τα 
παρακάτω: 
 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση συνταγών φαρμάκων 

 Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 

 Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

 Συγκατάθεση Ασθενούς  

Ο πολίτης χρησιμοποιώντας τα credentials που διαθέτει για την είσοδό του στο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή η οποία του 

επιτρέπει να ορίσει τη συγκατάθεσή του για διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

υγείας.  

 Δημιουργία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας  

Το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Σ.Ι.Υ.), βασίστηκε στις προδιαγραφές του Patient 

Summary (υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό eHealth Network) και προσαρμόστηκε στα 

ελληνικά δεδομένα. Ουσιαστικά αφορά στα κλινικά δεδομένα που καταγράφονται 

ηλεκτρονικά, είτε στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είτε στα συστήματα 

των Νοσοκομείων (σε πρώτη φάση δεδομένα εξιτηρίου και εσωτερικής 

συνταγογράφησης σε πιλοτική εφαρμογή). Η πρόσβαση στο ΣΙΥ γίνεται μέσα από το 

ΣΗΣ, όπου οι γιατροί έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες. Αφού ο γιατρός επιλέξει το ΑΜΚΑ 

του ασθενούς, εμφανίζονται στην εφαρμογή τα δημογραφικά στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), οι διαγνώσεις (σε κωδικοποιήσεις ICD-10 & 

ICPC-2) και φαρμακευτική αγωγή (τελευταίου εξαμήνου αλλά και έτους) και επιλεγμένες 

πληροφορίες εξιτηρίου (πιλοτική εφαρμογή) για τον ασθενή, στις οποίες μπορεί να 
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πλοηγηθεί. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται, αφού επιβεβαιωθεί η συγκατάθεση 

από την εφαρμογή της ‘Συγκατάθεση Ασθενούς’.  

Τα δεδομένα, σε αυτή την πρώτη φάση, συλλέγονται από τρεις κύριες πηγές:  

 Από τα δεδομένα του πολίτη στη βάση δεδομένων του συστήματος ΑΜΚΑ  

 Από τις καταγραφές των περιστατικών στο σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης.  

 Από τις καταγραφές των περιστατικών που γίνονται σε φορείς δευτεροβάθμιας 
υγείας.  

 

1.2 Ανάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συμμετέχει στο έργο "Ανάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (“Deployment of Generic Cross Border eHealth 
Services in Greece”, action number 2015-EL-IA-0099)". Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί 
μέρος του χρηματοδοτουμένου Ευρωπαϊκού έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – 
CEF TELECOM) και το οποίο έχει ξεκινήσει στις 01/01/2017 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις  1/12/2020. 
Κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η υλοποίηση κατάλληλων διασυνδέσεων και 
διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα κάνουν εφικτή την ανταλλαγή 
Ηλεκτρονικών Συνταγών Φαρμάκων (ePrescriptions) και του Συνοπτικού Ιστορικού 
Υγείας (Patient Summary), με σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 Διασυνοριακή περίθαλψη και ασφαλής πρόσβαση στις πληροφορίες για την υγεία 

των ασθενών μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, 

ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας ασθενών 

(Patient Summary)  και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ePrescription). 

 Συμβολή στην ασφάλεια των ασθενών, μειώνοντας τη συχνότητα των ιατρικών 

σφαλμάτων και παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες για την υγεία 

τους. 

 Προσβασιμότητα στις συνταγές του ασθενούς, όταν αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό. 

 Παροχή πληροφορίας ζωτικής σημασίας σε επείγουσες καταστάσεις στον 

επαγγελματία υγείας και μείωση των επαναλήψεων διαγνωστικών διαδικασιών. 

Στόχος της Ελλάδας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης στους πολίτες της που διαμένουν στο εξωτερικό, καθώς και σε πολίτες 
κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται τη χώρα μας. 
Συγκεκριμένα, όταν ένας πολίτης κάνει μια μη προγραμματισμένη επίσκεψη σε έναν 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επαγγελματίας υγείας θα 
έχει πρόσβαση στο Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας του ασθενή, κατόπιν σχετικής 
συγκατάθεσής του. 
Επίσης, οι υπηρεσίες ePrescription και eDispensation δίνουν τη δυνατότητα σε έναν 
ασθενή που βρίσκεται στο εξωτερικό να λάβει την ισοδύναμη φαρμακευτική αγωγή που 
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θα λάμβανε στη χώρα του. Δηλαδή η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην διασυνοριακή 
εκτέλεση Ηλεκτρονικών Συνταγών και την καταγραφή των φαρμάκων που διανέμονται.  
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου για κάθε χώρα, όπως είχε 
διαμορφωθεί αρχικά, απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα:   

 

Τον Ιανουάριο του 201  επικαιροποιήθηκε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ως 
ακολούθως:

 
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες του ‘Wave 2’ σε ότι αφορά στην υλοποίηση 
διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (eP A και eP B) και 
Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας ως Χώρα Β (PS B) και στις χώρες του ‘Wave 3’ σε ότι αφορά 
στην υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας ως Χώρα A (PS 
A). 
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2. Στόχος του παρόντος έργου 

Στόχος του παρόντος έργου είναι η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών για 
ανάκτηση του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (Patient Summary) που δημιουργείται 
στην Ελλάδα σε πάροχο υπηρεσιών υγείας άλλης ευρωπαϊκής χώρας (Χώρα Α, PS A) 
καθώς και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας.  

3. Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του Έργου που καλείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος φορέας είναι η 
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών διασυνοριακής περίθαλψης, ο 
σχεδιασμός, υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία όλων των 
διασυνοριακών υπηρεσιών Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (Patient Summary) ως 
Χώρα Α, καθώς επίσης η παραγωγική λειτουργία του συνόλου των διασυνοριακών 
υπηρεσιών όπως έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία Επιχορήγησης με την INEA 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (Grant Agreement -Παράρτημα Α) για το ευρωπαϊκό έργο 
«Ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας» 
(“Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Greece”). 
Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στον κωδικό CPV: 72212211-1 / Υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών. 
Oι ειδικοί στόχοι της Έργου, που καλείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος φορέας, στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου, αναφορικά με τις Δράσεις («Activities») και τις 
επιμέρους Εργασίες («Tasks”) όπως περιγράφονται στη Συμφωνία Επιχορήγησης 
(«Grant Agreement»), αναλύονται παρακάτω:  

3.1 Δράση Α1: Προετοιμασία, σχεδιασμός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης και 
εκτέλεση εθνικών προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων υλοποίησης, για την παροχή διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το SLA που ορίζεται για τη 
λειτουργία του 
(Activity A1: Preparation, Design national deployment plan and perform national 
preparatory and implementing activities towards the provision of cross-border 
eHealth services according to the SLA defined for Operation.) 
 
Εργασία T1.6: Υλοποίηση παραμετροποίησης του OpenNCP σε τοπικό επίπεδο, 
ολοκλήρωση του συστήματος και δοκιμές ελέγχου (OpenNCP localisation 
implementation, integration and testing) 

 Συμμετοχή στις τεχνικές επιτροπές του OpenNCP 

 Επέκταση του NCP με σκοπό την επέκτασή του για την υποστήριξη των 

υπηρεσιών του κόμβου ως χώρα Α για την αποστολή του Συνοπτικού Ιστορικού 

Υγείας στις άλλες διασυνδεδεμένες χώρες – Το κράτος-Μέλος θα πρέπει να 

επεκτείνει την τεχνική πύλη (pre-production και παραγωγικό περιβάλλον) με 

βάση τις προδιαγραφές NCP eHealth (που παρέχονται από τα epSOS, EXPAND 

και e-SENS) (NCP initialisation - MS is able to deploy a technical gateway (Pre-
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Production and Operation environments) based on the eHealth NCP 

specifications (provided by epSOS, EXPAND and e-SENS) 

 Υλοποίηση NCP-A: Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης του NCPeH κόμβου με το 

σύστημα του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (PS) (NCP-A National Connectors 

with eP and PS systems - implementation (MS is able to connect the NCP 

technical gateway to the National Infrastructure (NI)) 

Στο πλαίσιο της εργασίας Τ1.6, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Ενσωμάτωση PKI Πιστοποιητικών εφόσον απαιτείται (incorporate PKI 

certificates) 

 Επέκταση των υφιστάμενων διαδικτυακών ηλεκτρονικών (Web Services) σε CDA 

έγγραφα και ενσωμάτωση NCP-A protocol terminators (IHE services (XCPD, XCA, 

XDR, XUA, BPCC) (converter (5WS) (development) and NCP-A protocol 

terminators (IHE services (XCPD, XCA, XDR, XUA, BPCC) integration) για το 

Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας 

 Υλοποίηση προγραμματιστικών διεπαφών (WS / REST API) για συστήματα 

τρίτων για τη συγκέντρωση εγγραφών ηλεκτρονικής υγείας (HCER) (WS/REST 

API to third party systems to gather HCER ) (NCP A)  

 Υλοποίηση επεκτάσεων του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (PS) (PS extensions) 

 Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (Connect third party systems) 

 Υλοποίηση διασύνδεσης του NCP με τρίτα (NCP-B) συστήματα (NCP to edge 

system Connector) 

 Υλοποίηση λογισμικού που απαιτείται σύμφωνα με τυχόν επικαιροποίηση του 

NCP  (Additional NCP developments – Change Proposals) που αφορούν στην 

έκδοση του NCP για το wave 3 

Παραδοτέα: 
 Εγκατάσταση εφαρμογών OpenNCP στους εξυπηρετητές της ΗΔΙΚΑ - 

Δημιουργία virtual machines 

 Υποσύστημα NCPA Connectors για Patient Summary 

 

Εργασία T1.7: Εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας μονάδων του συστήματος, 
ολοκληρωμένου συστήματος και pre-PPT testing (Perform unit, integration and pre-
PPT testing) 
Στο πλαίσιο της εργασίας Τ1.7, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας μονάδων του συστήματος και 

ενσωμάτωσής τους στο συνολικό σύστημα (Unit, Integration testing and 

continuous integration) 
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 Pre production εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας του συνολικού 

συστήματος με χρήση του εργαλείου gazelle (pre production testing – gazelle) και 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του functional e2e testing. 

Παραδοτέα: 
 Αναφορά δοκιμών στο Gazelle PPT 

3.2 Δράση Α2: Έλεγχος, έγκριση και εγκατάσταση υπηρεσιών, δοκιμές (σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο), έλεγχος και παροχή στοιχείων σχετικά με το επίπεδο 
ετοιμότητας των κρατών μελών για την παροχή υπηρεσιών) 
(Activity 2: Service Testing, Approval and Deployment, Test (nationally and 
internationally), audit and provide evidence on the MS readiness level towards the 
provision of services) 
 
Εργασία T2.2: Pre-Production δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος και 
συμμετοχή στα ProjectAthons (Undergo Pre-Production Testing and ProjectAthons) 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας  T.2.2 ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Έλεγχο του συστήματος με συμμετοχή στα pre-Projectathons και ProjectAthons 

που θα διοργανωθούν με ευθύνη της DG-Sante (pre-PPT and PPT participation) 

Παραδοτέα: 
 Συμμετοχή στο Project-a-thon  (αναφορές Pre PAT & PAT από το σύστημα 

Gazelle) 

Εργασία T2.3:  Εκτέλεση ελέγχου ασφαλείας (Perform Security audit) 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας  T.2.3 ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικές με την ανάλυση ασφάλειας και ευπάθειας του 
συστήματος για καθορισμό μέτρων για τη διασφάλιση του (Security and 
Vulnerability Analysis – countermeasures) 

 
Εργασία T2.5:  Εγκατάσταση υπηρεσίας (Service deployment) 
Στο πλαίσιο της εργασίας  T.2.5 ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Έναρξη λειτουργίας διασυνοριακών υπηρεσιών Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας ως 
χώρα A (NCP-A) – Pre-production δοκιμές ελέγχου καλής λειτουργίας. (Launch 
NCP-A PS  (preproduction testing)) 

Παραδοτέα: 
 Τεχνική Αναφορά συμβατότητας συστήματος προς παραγωγική λειτουργία  
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3.3 Δράση Α3: Παραγωγική Λειτουργία 
 (Activity 3: Operation) 
Εργασία T3.2: Συντήρηση διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης και Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (PS-A, PS-B, eP-A, eP-B) και 
Διαχείριση Αλλαγών (Service Maintenance and Change Management) 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας  T.3.2 ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Υλοποίηση νέων εκδόσεων των διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης και Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας και εγκατάστασή τους στο 

δοκιμαστικό και το παραγωγικό περιβάλλον, εγκατάσταση/ανανέωση 

πιστοποιητικών κλπ (new versions in testing and production environment - 

install certificates, etc) 

 Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (Connect third party systems) στο οικοσύστημα 

του eHDSI 

 Παροχή υπηρεσιών Γραφείου Αρωγής (helpdesk) 

 

Παροχή υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement) 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο ακέραιο τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των παρεχόμενων υπηρεσιών εγγύησης υπό το καθεστώς SLA που διέπει τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Έργου: "Ανάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (“Deployment of Generic Cross Border eHealth 
Services in Greece”, action number 2015-EL-IA-00  )", καθώς επίσης να διασφαλίζει 
την ποιότητα των παρεχόμενων διασυνοριακών υπηρεσιών η οποία θα 
αποτυπώνεται μέσω δεικτών ποιότητας και εκτέλεσης όπως προδιαγράφονται από 
το έργο 
(https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35210477). 
Ειδικότερα, οι διασυνοριακές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και 
Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας θα πρέπει να παρέχονται συνεχώς (7/7 ημέρες). 
Η διαθεσιμότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον 
στο  5% σε ετήσια βάση.  Οι διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από τις 7:00 πμ έως τις  :00 μμ. 
Οι διασυνοριακές υπηρεσίες Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες συνεχώς  (24x7x 65), καθώς αφορούν σε επείγοντα και μη 
προγραμματισμένα περιστατικά που χρήζουν υγειονομικής φροντίδας. 

Παραδοτέα: 
 Μηνιαίες αναφορές  παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος 

3.4 Διάδοση του έργου και Εκπαιδεύσεις 
(Activity 4: Dissemination, training and support) 

 

Εργασία T4.1: Διάδοση του έργου και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 
(Health professional Dissemination, Education and Training  ) 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35210477
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Στο πλαίσιο της εργασίας  T.4.1 ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στις διασυνοριακές 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (Training Sessions) – Train the trainer 

Παραδοτέα: 
 Αναφορά δράσεων εκπαίδευσης 

3.5 Εκθέσεις προόδου του έργου 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω Εκθέσεις, 
σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης και 
με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν: 

 Έκθεση έναρξης, εντός 4 εβδομάδων από την υπογραφή της Σύμβασης  

 Εκθέσεις προόδου, κάθε 3 μήνες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
Σύμβασης 

 Έκθεση ολοκλήρωσης, στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της Σύμβασης. 
 

Η Έκθεση έναρξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις 

πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου 
της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του 

 τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν 

 τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται 

 το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της 
Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία 

 το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

 
Οι Εκθέσεις προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων 
των παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων 
που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν 
ακόμη ξεκινήσει), καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/και άλλων εμπλεκομένων φορέων 

 επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της 
επόμενης Έκθεσης προόδου 

 παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να 

πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων  

 εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους 
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Η Έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων 
που εκπονήθηκαν 

 εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

 προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές με το 
Αντικείμενο της Σύμβασης που υλοποιήθηκε 

 
Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να 
πληροφορήσει την Αναθέτουσα Αρχή για σημαντικά θέματα ή όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το 
Αντικείμενο της Σύμβασης. 
 

4. Απαιτήσεις στελέχωσης της Ομάδας Έργου του Αναδόχου 

Όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου που έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην 
εκτέλεση της Σύμβασης αναφέρονται ως βασικοί εμπειρογνώμονες. Η ομάδα έργου 
του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, 
ένα στέλεχος: Βασικός Εμπειρογνώμονας 1: Υπεύθυνος Αναδόχου και ένα στέλεχος 
Βασικός Εμπειρογνώμονας 2: Τεχνικός υπεύθυνος υλοποίησης. 
 

Τα απαιτούμενα προσόντα των βασικών εμπειρογνωμόνων για το συγκεκριμένο 
έργο είναι τα ακόλουθα: 
 
Βασικός Εμπειρογνώμονας 1: Υπεύθυνος Αναδόχου 

Προσόντα και Δεξιότητες: 

- Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Ιατρικής 
πληροφορικής ή/και της βιοϊατρικής τεχνολογίας ή/και της ηλεκτρονικής 
υγείας. 

Γενική επαγγελματική εμπειρία: 

- Οκταετή τουλάχιστον εμπειρία ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος στο χώρο 
της ηλεκτρονικής υγείας  

Ειδική επαγγελματική εμπειρία: 

- Εμπειρία στο συντονισμό και καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων σε 

τέσσερα τουλάχιστον προηγούμενα έργα εγκατάστασης και διαμόρφωσης 
πληροφορικών συστημάτων ή/και ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 
πληροφορικών συστημάτων 

- Τετραετή εμπειρία στην χρήση του εργαλείου Gazelle του ανεξάρτητου 
οργανισμού ΙΗΕ 

- Συμμετοχή σε ConnectAthon και σε ProjectΑthon. 

https://www.ihe-europe.net/testing-IHE/gazelle
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- Εμπειρία στην χρήση και ανάλυση των διεθνών προτύπων που εμπλέκονται στις 

εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, όπως HL7, DICOM, IHE profiles, LOINC ή άλλων 
ισοδύναμων 

- Εμπειρία στη χρήση των κωδικοποιήσεων ICD-10, SNOMED, DRGs κ.α. 
 

Βασικός Εμπειρογνώμονας 2: Τεχνικός υπεύθυνος υλοποίησης 
Ο Βασικός Εμπειρογνώμονας θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. 
Θα φέρει την ευθύνη της διασφάλισης της ποιότητας για όλα τα παραδοτέα του 
έργου.  

Προσόντα και Δεξιότητες: 

- Τίτλο σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών κατεύθυνσης 
Πληροφορικής 

Γενική επαγγελματική τεχνική εμπειρία: 

- Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος στον χώρο 
της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδική επαγγελματική εμπειρία: 

- Εξοικείωση με τα Διεθνή πρότυπα του οργανισμού ΙΗΕ 
- Συμμετοχή σε ConnectAthon ή/και ProjectΑthon 
- Διετή εμπειρία στην υλοποίηση λογισμικού σύμφωνα με τα πρότυπα του 

οργανισμού ΙΗΕ που χρησιμοποιούνται στις προδιαγραφές διασυνοριακής υγείας 
(epSOS) για ανταλλαγή και λήψη ιατρικής πληροφορίας, όπως τα XDS, XDR, 
ATNA, CT, XCA, XDM, XCPD, BPPC κ.α. 

- Διετή εμπειρία στη χρήση του εργαλείου Gazelle του ανεξάρτητου οργανισμού 

ΙΗΕ. 
- Εμπειρία στην χρήση και ανάλυση των διεθνών προτύπων που εμπλέκονται στις 

εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, όπως HL7, DICOM, IHE profiles, LOINC ή άλλων 
ισοδύναμων 

- Εμπειρία στην χρήση των κωδικοποιήσεων που έχουν ενσωματωθεί στο Master 
Value Catalogue του eHealthDSI, όπως ICD-10, SNOMED, DRGs 

- Υλοποίηση παρόμοιων πληροφοριακών συστημάτων στο πεδίο της ανταλλαγής 
ιατρικής πληροφορίας, βασισμένων στην τεχνική και σημασιολογική 
διαλειτουργικότητα. 

- Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση και παραμετροποίηση του λογισμικού 
OpenNCP  (https://openncp.atlassian.net/)   

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους 
αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των ρόλων / 
καθηκόντων των μελών της, παρουσίαση των μελών που απαρτίζουν την ομάδα 
έργου καθώς και βιογραφικά σημειώματα των στελεχών που προτείνονται. 

https://www.ihe-europe.net/testing-IHE/gazelle
https://openncp.atlassian.net/
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5. Οικονομικό Αντικείμενο – Χρονοδιάγραμμα 

Το εκτιμώμενο κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

Στάδιο 

Κόστος 
Ανθρωπομήνα σε 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

Προβλεπόμενοι 
ανθρωπομήνες 

 
 

Εκτιμώμενο 
Κόστος σε ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Δράση Α1 – Εργασία Τ1.6 4.000,00 3 12.000,00 

Δράση Α1 – Εργασία Τ1.7 4.000,00 1  4.000,00 

Δράση Α2 – Εργασία Τ2.2 4.000,00 0,5 2.000,00 

Δράση Α2 – Εργασία Τ2.3 4.000,00 0,25 1.000,00 

Δράση Α2 – Εργασία Τ2.5 4.000,00 0,25  1.000,00 

Δράση Α3 – Εργασία Τ3.2 4.000,00 7,5 30.000,00 

Δράση Α4 – Εργασία Τ4.1 4.000,00 2,5 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ:   15 60.000,00 

 

Η αποπληρωμή των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση μετά 
από τη πιστοποίηση και παραλαβή της εκάστοτε τριμηνιαίας αναφοράς. 
Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή του Αναδόχου θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
Α) Τα ολοκληρωμένα πακέτα εργασίας  που θα έχουν γίνει αποδεκτά και 
παραληφθεί από την ΕΠΠΕ του Έργου όπως αυτά έχουν κοστολογηθεί στην 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  
Β) Οι πραγματικοί μήνες παραγωγικής λειτουργίας που θα έχουν παρασχεθεί. Προς 
το σκοπό αυτό θα γίνει προς τον Ανάδοχο έγγραφο έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας στην οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο της υλοποίησης της Α΄ 
φάσης του έργου ενώ τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρασύρει αζημίως και την παραγωγική λειτουργία του 
συνόλου του έργου. Στην οικονομική προσφορά συνεπώς θα πρέπει να 
αποτυπώνεται τόσο το σύνολο του κόστους παραγωγικής λειτουργίας για περίοδο 
16 μηνών όσο και η τιμή ανά μήνα προκειμένου να υλοποιούνται οι πληρωμές. 
Ενδέχεται σε κάποια πληρωμή να πληρώνεται μόνον κόστος παραγωγικής 
λειτουργίας εάν δεν υπάρχουν πλήρη και παραληφθέντα παραδοτέα στο 
συγκεκριμένο τρίμηνο.  
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ξεκινάει από την υπογραφή της 
Σύμβασης και έχει διάρκεια 16 μήνες. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το 
χρονοδιάγραμμα και κατά συνέπεια και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, τότε παρατείνεται και το χρονοδιάγραμμα 
του έργου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.  
Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας παρουσίασης και συνολικού χρονικού 
προγραμματισμού των δράσεων του έργου, όπως αρχικά είχε διαμορφωθεί. 
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Χρονοδιάγραμμα ανά έτος των Δραστηριοτήτων του έργου: 

6. Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει δύο Ενότητες: 
α. την Ενότητα Α που αφορά στην Προσέγγιση και τη Μεθοδολογία Εκτέλεσης του 

Αντικειμένου της Σύμβασης 
β. την Ενότητα Β που αφορά στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου 
 

1. Η Ενότητα Α περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 

 
α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, από την οποία πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων κατανοεί: 

 τις απαιτήσεις της Σύμβασης 

 τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της 

Αναθέτουσας  Αρχής, 

 τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την 
ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε 

τέτοιους κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις 
προϋποθέσεις αυτές μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 
β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε 

δραστηριότητες και πακέτα εργασίας που υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
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δραστηριοτήτων, με ανάλυση των πακέτων εργασίας σε συγκεκριμένες 

ενέργειες. 

  Προσδιορισμό και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της Σύμβασης. 

 Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει 

καθώς και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα 
υλοποιήσουν. 

 
γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα, των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας 
καθώς και των παραδοτέων της Σύμβασης (διάγραμμα Gantt).  

 

2. Η ενότητα Β περιλαμβάνει: 
α. Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των ρόλων 

/ καθηκόντων των μελών της 
β. Παρουσίαση των στελεχών που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου 
γ. Παράθεση Βιογραφικών Σημειωμάτων των στελεχών της ομάδας έργου 
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Γ΄ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα.  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ Εργασία/Παραδοτέο Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % Αξία με ΦΠΑ 

 Α1 Τ.1. 6     

 Α1 Τ.1. 7    

 Α2 Τ.2.2     

 Α2 Τ.2.3     

 Α2 Τ.2.5     

 Α  Τ.3.2     

 Α4 Τ.4.1     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α1 + Α2+Α3+Α4)    

 

Σημείωση: Ειδικά για το πακέτο Α3 που αφορά στην παραγωγική λειτουργία του 
συνόλου του έργου, απαιτείται να δοθεί και τιμή ανά μήνα καθόσον η κάθε 
3μηνιαία πληρωμή θα περιλαμβάνει τους παρασχεθέντες μήνες παροχής 
υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας.  
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Δ΄ΜΕΡΟΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ-  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ    

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της στον ……… 
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... 
σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            δ\ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα 
μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

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

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς   : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

 ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. 
Δ\νση …………………………………………………. για την καλή εκτέλεση του έργου 
……………….…………………………………… (αρ.διακ/ξης……/…………) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

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

 

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

 

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

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [  21 610] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ-10551] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡ. ΚΟΛΟΒΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [21 -2168156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [Kolovou@idika.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.idika.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [72212211-1 / Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα 
πλατφορμών] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [βλέπε ΑΔΑΜ Διακήρυξης] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, 6681/24.7.2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο4: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση  
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 





 
 

  

 

 
 
 dd/PROM/PROKHR/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ  

 
 

49 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 7  παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 
2. δωροδοκία9,10· 
3. απάτη11· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες12· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας13· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 6.2 & 6.  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής28; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 29: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 ) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς30, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς31: 

Αριθμός ετών [5] :  
 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας32 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
 
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται33, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν34. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 
συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. Διακήρυξης …../……………….. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 200 , σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.200 , σ.  6). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7  “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7  παρ.   α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 200 / 41/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 200 , για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L  00 της 11.11.200 , σ. 

42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 7  παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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10 Όπως ορίζεται στο άρθρο   της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 1 5 της 25.6.1  7, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 200 /56 /ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 200  για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 1 2 της  1.7.200 , σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C  16 της 27.11.1  5, σ. 4 )
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2 0 /2000 (ΦΕΚ 4 /Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και   της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 1 ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.  ). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  0  της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/ 6/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/62 /ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 41  /201  (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7  ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
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δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 7  παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 7  παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ.   περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 , πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 1  παρ. 2 . 

25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 7  που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 7  παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 6  παρ. 2 ν.   6 /2010 . 

28 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

29  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

30 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

31 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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32 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

34 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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