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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

«Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών &  

Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών , καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία, στα πλαίσια 

της Υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)»  

  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

CPV: 72000000-5/ Υπηρεσίες 
τεχνολογίας των πληροφοριών, 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού, Διαδίκτυο και 
υποστήριξη 

Διάρκεια έργου: 18 μήνες   

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13.12.2021. 

Η Μ Ε Ρ Α : Δευτέρα  

 
Ω Ρ Α : 13:00 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

927.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

 1.149.480,00 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

mailto:info@idika.gr
http://www.idika.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

Σελίδα 2 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

9. της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

10.  της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

18. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

19. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  





 

 

Σελίδα 3 

21. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

22. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

23. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

24. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

25. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

26. Τον ν.3607/2007 (ΦΕΚ Α’ 245) «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

27. Τον ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύει. 

28. Την υπ. Αρ 2191 απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση αρ. 459/27.10.2021 
με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού. 

29. Τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 





 

 

Σελίδα 4 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο « 
Υποστήριξη Υπαρχουσών Εφαρμογών, Ανασχεδιασμός Υπαρχουσών &  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών και 
η Παραγωγική τους Λειτουργία στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στα πλαίσια της Υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος 

και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι μετά την παρέλευση της προθεσμίας  

τριάντα πέντε  (35) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 27 του ν. 4412/2016.  

1. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

12.11.2021 12.11.2021 13.12.2021 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.1 της 
παρούσας ήτοι 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Διευκρινίζεται ότι 
για λόγους αποφυγής συγχύσεων όπου γίνεται αναφορά σε ημερομηνία διενέργειας λογίζεται η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το γραφείο του 
Τμήματος Διαγωνισμών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Λυκούργου 10- 2ος όροφος, Τ.Κ 10551. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

- Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

- Τα Παραρτήματα της παρούσας τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η 

διακήρυξή του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ http://www.idika.gr  και 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

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




 

 

Σελίδα 5 

ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 090028400 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λυκούργου 10 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10551 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο 213-2168183-420 

Φαξ 213-2168199 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@idika.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα Διαγωνισμών  

Παράσχου Όλγα- Κλώπα Σταματική 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http//www.idika.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
είναι μη Κεντρική Κυβερνητική αρχή βρίσκεται δε εντός των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η μηχανογραφική εξυπηρέτηση των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ υποστηρίζει τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης εθνικών πολιτικών Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Σκοπός του ΟΠΕΚΑ είναι η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική 
στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και η  υλοποίηση, 
εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.idika.gr  

  

mailto:info@idika.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.idika.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για ποσό   
(796.500,00 € πλέον ΦΠΑ) (συλλογική απόφαση ένταξης Ε063 ΤΡΟΠ.0) και από  τον προϋπολογισμό της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Κ.Α. 439-629804) για ποσό 130.500,00 € πλέον ΦΠΑ) με επιβάρυνση του ωφελούμενου  
φορέα ΟΠΕΚΑ. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2191/459/27.10.2021 (ΑΔΑ 
ΨΥΣΖ4691Β5-ΗΓΞ) 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας  σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας παροχής πληροφοριακής υποστήριξης προς τον ΟΠΕΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν α) 
υποστήριξη και βελτιώσεις υφιστάμενων εφαρμογών, β) ανασχεδιασμό των υπαρχουσών εφαρμογών 
γ) ανάπτυξη νέων εφαρμογών, και δ) υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας όλων των εφαρμογών 
του ΟΠΕΚΑ , σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με 
τους αντίστοιχα αναφερόμενους όρους που είναι απαιτητοί στο σύνολό τους.  

Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος των δράσεων που δρομολογούνται για την 
αντιμετώπιση με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία των αδυναμιών που εμφανίζει η μέχρι σήμερα 
αποσπασματική ανάπτυξη των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των επιδομάτων του 
Οργανισμού, στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
επιδομάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV: 72000000-5/ Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 927.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, (1.149.480,00€ 
με ΦΠΑ).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 18 μήνες  από την υπογραφή της.    

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. και υπό την προϋπόθεση κάλυψης του συνόλου των 
απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι οι οποίες είναι οι ελάχιστες απαιτητές και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
ικανοποιούνται στο σύνολό τους.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο όπως περιγράφεται στο προοίμιο 
της παρούσας διακήρυξης συμπληρωματικά δε προς αυτό από το σύνολο των εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 





 

 

Σελίδα 10 

1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13.12.2021 και ώρα 13:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 8.11.2021. στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 142567 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Στις τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες ΧΤΥΠΟΣ, ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ, ΛΟΓΟ, ΗΧΩ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   στις 13,16 & 18/11/2021. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.idika.gr στην διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ στις 12.11.2021 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.idika.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 154589/2021 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.21PROC009507410), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό» ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού2. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης3.  

                                                           
1
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 

2
      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

3
        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Επισημαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων δεν συμμορφώνονται με τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά 
εκδίδονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους εν λόγω φορείς.  

Οι εγγυητικές επιστολές ακολουθούν το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (18.540,00 €) το οποίο 
αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ.  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13.7.2022. άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
(άρθρα 2.2.9 και 3.2), δ(  ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, ε) υποβάλει μη 
κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση) 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
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με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/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 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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, στο μέρος που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 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 μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 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,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

 (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση 
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 (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός της περίπτωσης β΄αυτής, 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και 
τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα 
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 
ήτοι παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών).  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 οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε έναν ξεχωριστά. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών  για τις τρεις τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο συμβάσεων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με την υπό 
ανάθεση.  

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ένα έως και πέντε ολοκληρωμένα 
έργα την τελευταία 5ετία τα οποία πληρούν αθροιστικά τους κάτωθι όρους:  

Π1) Συνολικός προϋπολογισμός : 

τουλάχιστον 1.000.000 € 

 

Π2) Αντικείμενο (τομείς): 

 Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και  παρακολούθηση της 

παραγωγικής λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος,  το οποίο να 

περιλαμβάνει εφαρμογές που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι κύριες λειτουργίες: 

o Ηλεκτρονικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών 

o Διάθεση εξωστρεφών ψηφιακών υπηρεσιών (διεκπεραίωση αιτημάτων – ολοκλήρωση 

συναλλαγών) μέσω διαδραστικής επικοινωνίας με τους χρήστες  

 Διαχείριση διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα (APIs, webservices)Υποστήριξη χρηστών και 

διαχειριστών συστημάτων κατά την παραγωγική λειτουργία. 

 

Προκειμένου για έργα όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή υπεργολάβος  

εταιρείας / ένωσης / κοινοπραξίας, για την κάλυψη της παρούσας ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής 

προσμετράται (στο εκάστοτε έργο): 

 Το ποσοστό του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του στις επικαλούμενες 

συμβάσεις 

 η συναφής με τους υπό Π2 ζητούμενους τομείς συνεισφορά του στο φυσικό αντικείμενο των 

επικαλούμενων συμβάσεων 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:   

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης της παρούσας οφείλουν να εξασφαλίζουν 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και να διαθέτουν τις κάτωθι πιστοποιήσεις στον τομέα 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού (α) πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών, (β) πιστοποίηση για την ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων που 
διαχειρίζονται και (γ) πιστοποίηση διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχουν 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων –Υπεργολαβία. 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), 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 τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 – Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
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εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.4 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ5. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής6. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,7 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης8 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

                                                           
4 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

5
  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

6
    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

7
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

8
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
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3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης9. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος καλείται να υποδείξει τον /τους φάκελο/ους προσφοράς/ών με τον 
οποίο/οποίους αυτά έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

                                                           
9
  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
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2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένοι, Ισολογισμούς των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2018, 2019 και 2020, σε περίπτωση 
που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός Φορέας δεν δύναται να προσκομίσει τον 
Ισολογισμό του έτους 2020 τότε κατατίθεται Υ.Δ. δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών. Σε περίπτωση που ο οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται σε έκδοση Ισολογισμών τότε 
κατατίθεται Υ.Δ. δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα εξής: 

 Πίνακα συμβάσεων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε 

τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

 

Ο Πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

  

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 

        

 

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  
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- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή.  

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη, είτε 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον ιδιώτη και δεν αρκεί η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μεριμνήσει για την παρουσίαση όλων των απαιτούμενων ποιοτικών και 
ποσοτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση από πλευράς αναθέτουσας αρχής της 
κάλυψης των απαιτήσεων. 

 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά από διαπιστευμένους οργανισμούς: 

 ISO 9001:2015 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο  

 ISO 27001:2013 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο 

 ISO 20000-1:2018 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 10,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ11,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης12, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

                                                           
10

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
11

      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους13 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

                                                                                                                                                                                                 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

12
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
13

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 
οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης.  

Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους 
πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα 
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει 
στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της ανάθεσης της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Κριτήρια αξιολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Σχετικές 

Παράγραφοι 
Παραρτήματος Ι 

1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 60  

1.1  
Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού, Ανάπτυξης & 
Ενσωμάτωσης νέων Λειτουργιών & Νέων Εφαρμογών  

40 3.1.1., 3.1.2., 3.6 

1.2  Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  10 3.1.3, 3.1.4 

1.3  Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Εκπαίδευση 10 3.3 

2  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 40  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Σχετικές 

Παράγραφοι 
Παραρτήματος Ι 

2.1  Κατανόηση Έργου – Μεθοδολογία Διαχείρισης – Παραδοτέα Έργου  20 2.1, 3.2., 3.7, 3.8 

2.2  Προσόντα, εμπειρία και καταλληλότητα στελεχών Ομάδας Έργου  10 3.5 

2.3  Σχήμα Διοίκησης Έργου 10 3.2. 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 

 Αυξάνεται έως 150 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. 
 

Κατάταξη των Προσφορών κατά αύξουσα σειρά για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 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 κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Βi:  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 Κi:  το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

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

Επισημαίνεται ότι Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι & Παράρτημα ΙΙ της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.   

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς: 

 (α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  
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Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 Επιπρόσθετα οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι & το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2714 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 15 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ16 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

                                                           
14

    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

15
   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199917,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο18.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

                                                                                                                                                                                                 
16

     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

17
   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 

18
   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 79Α 
του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και 
τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με την συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ: 

α. ΕΕΕΣ –Οικονομικού Φορέα  

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. ΕΕΕΣ – Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με την προσφορά υποβάλεται επιπλέον 
και διακριτό ΕΕΕΣ, που συμπληρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον κάθε τρίτο/ους, 
συμπληρώνοντας: 

 τις ενότητες των Α και Β του Μέρους ΙΙ , το Μέρος ΙΙΙ , το Μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που 
δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις  

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΕΕΕΣ 
του προσφέροντος.  

γ. ΕΕΕΣ - Υπεργολάβοι: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους (βλ. 
ΕΕΕΣ, μέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος 
συμπληρώνει και υπογράφει ψηφιακά χωριστό ΕΕΕΣ, το οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα πεδία της ενότητας Α και Β του Μέρους ΙΙ και τα πεδία 
των ενοτήτων του Μέρους ΙΙΙ καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις.  

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για 
την υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά 
τα κάτωθι:  

 Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς συστήματος. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
υποψήφιο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά».  

 Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ειδικότερα, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή pdf η αναλυτική 
Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου (τίτλος αρχείου «Αναλυτική Τεχνική Προσφορά») η οποία 
απαιτείται να περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Σχετικές 

Παράγραφοι 
Παραρτήματος Ι 

1 Εισαγωγή – Παρουσίαση Υποψηφίου 1, 2 

2 
Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού, Ανάπτυξης & 
Ενσωμάτωσης νέων Λειτουργιών & Νέων Εφαρμογών  

3.1.1, 3.1.2., 3.6 

3 Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  3.1.3., 3.1.4 

4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Εκπαίδευση 3.3. 

5 Κατανόηση Έργου – Μεθοδολογία Διαχείρισης – Παραδοτέα Έργου  2.1, 3.2, 3.7, 3.8 

6 Προσόντα, εμπειρία και καταλληλότητα στελεχών Ομάδας Έργου  3.5. 

7 Σχήμα Διοίκησης Έργου 3.2. 

 

 Τα Βιογραφικά της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και το Υπόδειγμα του  
Παραρτήματος III – Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος  

 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που  
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν (ανεξαρτήτως του ποσοστού της υπεργολαβίας) υποβάλλοντας συμπληρωμένο και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο τον παρακάτω πίνακα. 

 

Περιγραφή τμήματος φυσικού αντικειμένου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 

  

  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Ειδικότερα:  
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1. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν στην φόρμα αυτή τη συνολική τιμή 
οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙV της παρούσας19. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Οικονομική 
Προσφορά». Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2. Επιπρόσθετα του ανωτέρω παραγόμενου από το σύστημα αρχείου ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αρχείο το οποίο δημιουργείται με τη συμπλήρωση του 
εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙV της παρούσας. Το ηλεκτρονικό αυτό 
αρχείο υποβάλλεται σε μορφή. pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι 
«Αναλυτική Οικονομική Προσφορά». 

3. Ειδικότερα, για την κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν στον 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙV την προσφερόμενη τιμή για κάθε υπηρεσία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Ι. 

 

Α. Τιμές 

Η τιμή των ζητούμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς ενότητες καθώς και συνολική τιμή.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 

τιμή μονάδας.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

                                                           
19

 Επισημαίνεται ότι το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της προσφερόμενης τιμής υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
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Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 
οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 για την οποία διαπιστωθεί έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

Κεφάλαια 2.2.1. 

 η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας 

 η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης 

 για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός προκαθορισμένης 
προθεσμίας  που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102  και 103 του ν. 
4412/2016. 

 η οποία είναι εναλλακτική. 

 η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων 

 Η οποία είναι υπό αίρεση 

 η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

 η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία 
(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της 
Οικονομικής Προσφοράς, 
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 για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την 

τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016 

 εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 

 η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 

 η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016 

 εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής 

 εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία 

 της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου,  

 στην οποία η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 
ζητούμενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 17.12.2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00.  

2. Αποσφράγιση των έντυπων φακέλων των υποψηφίων την ίδια ημερομηνία και ώρα  

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή (βλ. κεφ. 3.1.2) 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

Ειδικότερα:  

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 





 

 

Σελίδα 37 

κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς20 η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωση. 

3.1.3 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα 

                                                           
20

 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία 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 προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, 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 την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5921. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

                                                           
21

      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
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Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.22 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης / προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 
ποσού που θα αντιστοιχεί στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται ένα (1) μήνα μετά την 
οριστική παραλαβή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.   

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η προκαταβολή και 
η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε 
οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το συμβατικό τίμημα 
εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, σε περίπτωση που, για λόγους 
που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 
εκδοχέως Τράπεζας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 
μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ίσης ή μεγαλύτερης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων ή καλύτερων προσόντων ή 
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή. εγγράφως δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα 
προσόντα με τα αντικαθιστάμενα. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 
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Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Εταιρεία στο πλαίσιο των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με 
την Εταιρεία, είναι εμπιστευτικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε 
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.6 και να κοστολογήσει και απαιτήσει 
πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο της 
Σύμβασης ή τα Προϊόντα που παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει στην Εταιρεία δυνάμει της Σύμβασης 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία 
συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας δυνάμει της Σύμβασης. Δεν θα δεσμεύει την 
Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, 
όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους. 

Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που 
ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και 
όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του, 
θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα 
πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρεία κατά 
την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση 
και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείρισή τους.  

Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και 
σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και 
αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Εταιρεία.  

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης 
αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή 
όλου του έργου. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46)  

Ειδικότερα : 

α. Οι πληροφορίες της Εταιρείας οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον 
Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση 
έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) 
στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-
08-2019) (Άρθρα 44, 46). 

β. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που 
αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος στην Εταιρεία, δυνάμει 
της παρούσας Σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το 
αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.  

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και 
συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ως προς την 
εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως 
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από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.   

δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που 
ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων 
και πληροφοριών της Εταιρείας, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Εταιρεία. 

ε. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και 
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, 
και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Εταιρείας, καθώς και για την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση 
και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την 
παρούσα Σύμβαση. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 
των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα 
του έργου που υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
προσφοράς του, πρέπει να κατατεθούν για κάθε υπεργολάβο όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με την οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 

την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)23. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 

εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 

πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 

κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.7 Αναστολή σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την εφαρμογή 
μέρους ή του συνόλου της παρούσας 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.  

 

                                                           
23

 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί  με έναν από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωμής που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής 
προσφοράς του. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι 
τρόπους, θεωρείται ότι επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής 1: 

Τρόπος Πληρωμής 1: 

 Δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στη λήξη του 3ου μήνα 
της σύμβασης με την παραλαβή των παραδοτέων των Φάσεων 1, 2, 4 και 6 για την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο, όπως προβλέπονται από το χρονοδιάγραμμα του έργου (σύμφωνα με τον 
Πίνακα Παραδοτέων του κεφαλαίου 3.8 του Παραρτήματος Ι της παρούσας), και μετά τη σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση που το 
κόστος των ως άνω παρασχεθεισών υπηρεσιών υπολείπεται (με βάση την οικονομική προσφορά) 
του ποσού του προαναφερθέντος ποσοστού, θα καταβληθεί τίμημα ίσο με το κόστος των 
υπηρεσιών αυτών. 

 Δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ,  στη λήξη του 6ου, του 10ου, του 
14ου και του 18ου μήνα της σύμβασης θα καταβάλλεται με την παραλαβή των παραδοτέων των 
Φάσεων 3, 4 και 6 για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπως προβλέπονται από το 
χρονοδιάγραμμα του έργου (σύμφωνα με τον Πίνακα Παραδοτέων του κεφαλαίου 3.8 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας), και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, με την οριστική παραλαβή της σύμβασης 

Τρόπος πληρωμής 2: 

1) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τις εκατό (35%) του συμβατικού 
τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το 
χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του 
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα 
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.  

2) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς  
τόκος. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται:  

α) Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής  

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας το Παράρτημα Ι της 
παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία δεν θα είναι 
μικρότερη των 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία 30 ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 
Α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) Πέραν των ως άνω ρητρών δύναται να επιβληθούν στον Ανάδοχο ρήτρες πλημμελούς εκτέλεσης το 
σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση) καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για 
την παραλαβή της σύμβασης οργάνου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται ως προς το φυσικό αντικείμενο 
από την Δ/νση 'Έρευνας & Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης εφαρμογών οι 
οποίες θα εισηγούνται μέσω της Υπηρεσίας στην Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της  Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ την 
παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου  και η τελευταία θα συντάσσει  πρωτόκολλο 
τμηματικής παραλαβής. Η αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα που παρακολουθεί τη σύμβαση εισηγείται στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της (βλ. Παράρτημα Ι) και η 
Σύμβαση θα λογίζεται ολοκληρωμένη με την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων και εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων. 

6.2.2. Οι προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να παρατείνονται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτών ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξουν οι ως άνω προθεσμίες χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή οι αντίστοιχες υπηρεσίες ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων και υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά φάση ή 
Πακέτο Εργασίας από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη των 
προβλεπόμενων προθεσμιών η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% αυτών ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υποστηρίζει σε επίπεδο πληροφορικής τον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που είναι ο βασικός μοχλός υλοποίησης 
εθνικών πολιτικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Σκοπός του Οργανισμού είναι η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική 
στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και η  υλοποίηση, 
εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ υποστηρίζονται από επιμέρους πληροφοριακά 
συστήματα, τα οποία χρειάζονται υποστήριξη, εκσυγχρονισμό και ομογενοποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν 
ορισμένα επιδόματα και επιχειρησιακές λειτουργίες που προς το παρόν δεν υποστηρίζονται από κάποιο 
πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το ενδεχόμενο να προστεθούν επιπλέον επιδόματα με βάση την 
πολιτική για την αντιμετώπιση των Κοινωνικών και Οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν 

 

1.2. Σκοπός και Αντικείμενο Σύμβασης 

 

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος δρομολογούμενων δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση με 
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία των αδυναμιών που εμφανίζει η μέχρι σήμερα αποσπασματική ανάπτυξη 
των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των επιδομάτων του Οργανισμού, στην 
κατεύθυνση ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης επιδομάτων και 
επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ.  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Υποστήριξη Υπαρχουσών Εφαρμογών, ο Ανασχεδιασμός Υπαρχουσών &  
Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών και η Παραγωγική τους Λειτουργία στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στα πλαίσια της 
υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) των λειτουργιών 

του ΟΠΕΚΑ μέσω της πλήρους αξιοποίησης των εφαρμογών που θα εμπλουτιστούν / αναπτυχθούν, η 

ευθυγράμμιση της λειτουργικότητας αυτών με το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και ο 

εμπλουτισμός των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος σε φορείς της δημόσιας 

διοίκησης και πολίτες. 
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2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 

2.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου. 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΠΕΚΑ  

2.1.1. Συνοπτική παρουσίαση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), είναι φορέας παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει 
κοινωφελή χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αποζημιώνεται για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους εξυπηρετούμενους φορείς.  

Σκοπός της ΗΔΙΚΑ ΑΕ σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (Ν. 3607/2007) είναι η πληροφορική εξυπηρέτηση 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 
προς άλλους φορείς του Δημοσίου. 

Τα είδη των υπηρεσιών πληροφορικής που προσφέρει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι Παροχή Υπηρεσιών όπως: 

 Κεντρική ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων στους υπολογιστές 
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

 Κεντρική ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών συστημάτων και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας αυτών 
σε υπολογιστές εγκατεστημένους στους διάφορους φορείς.  

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Φορέων σε βασικά θέματα 
πληροφορικής, αλλά και των χρηστών σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως: 

 η παροχή στοιχείων και εισηγήσεων σε θέματα πληροφορικής,  

 ο καθορισμός τυποποίησης σε θέματα όπως διαδικασιών, προμήθειας προϊόντων πληροφορικής 
κ.λπ. 

2.1.1.1. Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που διορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό, έχει έδρα την Αθήνα και 
δεν έχει Υποκ/τα εκτός Αθηνών. Δεδομένου ότι εξυπηρετεί φορείς με πανελλήνια άρθρωση, έμμεσα η 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ εξυπηρετεί και την περιφέρεια (ασφαλισμένοι, αγρότες, συνταξιούχοι).  

Για την κάλυψη των αναγκών των έργων της, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, 
το οποίο κατανέμεται ως εξής: 

ΠΕ – Πληροφορικής 

ΤΕ – Πληροφορικής 

Χειριστές υπολογιστών 

Χειριστές εισαγωγής στοιχείων 
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Λοιπό προσωπικό (ΔΕ)  πληρ/κης 

Η δομή του Οργανισμού είναι: 

 Διοίκηση 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  και  

 Πέντε  (5) Τεχνικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες:  

 την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών νέων πληροφοριακών συστημάτων  

 τη συντήρηση και βελτιστοποίηση των εφαρμογών των εγκαταστημένων συστημάτων  

 τη λειτουργία των εφαρμογών (ή την υποστήριξη αυτής όταν γίνεται από φορείς) και την 
προετοιμασία των αναγκαίων στοιχείων  

 την τεχνική υποστήριξη του διαθέσιμου εξοπλισμού και των εφαρμογών. 

 Τον προγραμματισμό εργασιών και διαχείρισης έργων (πχ ΕΣΠΑ) 

 Ανεξάρτητα γραφεία  

2.1.1.2 Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)  

Για την διαχείριση και διοίκηση του Έργου (και των επιμέρους Υποέργων) θα οριστεί Ομάδα Διοίκησης 
Έργου (ΟΔΕ) από στελέχη των αρμοδίων για την παρακολούθηση διευθύνσεων . Καθήκοντα της ΟΔΕ είναι 
να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα του Έργου, να συντονίζει ενέργειες 
Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και να έχει τη γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

2.1.2. ΟΠΕΚΑ. 

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο βασικός μοχλός υλοποίησης 
των πολιτικών  που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Συνιστά ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Δίνει στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει στην επαφή 
τους με το κράτος. 

Επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού συστήματος ανίχνευσης και 
αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού. Στόχος είναι πάντα ο άνθρωπος. Η μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των ευάλωτων ομάδων 
την στιγμή ακριβώς που το έχουν ανάγκη. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. είναι εδώ για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια, 
στον ανάπηρο, στον υπερήλικα, στον άπορο, στο παιδί. 

Ο Οργανισμός δεν έχει γεννηθεί από το μηδέν. Για την επίτευξη του πολυεπίπεδου και ιδιαίτερα 
σημαντικού έργου του, αξιοποιήθηκε το προσωπικό, η πείρα και οι υφιστάμενες κεντρικές και 
περιφερειακές διοικητικές δομές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος μετονομάστηκε 
και μετεξελίχθηκε σε ενιαίο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές 
αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς τομείς των οικογενειακών επιδομάτων, των 
ανασφάλιστων υπερηλίκων και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, στις οποίες, σταδιακά, προστίθενται 
αρμοδιότητες που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων 
και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς  
εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους. 

Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, το μοντέλο που βασίστηκε στην έλλειψη μιας ενιαίας διοικητικής αρχής 
επιδοματικών ενισχύσεων έχει φτάσει στα όρια του. Στο σημερινό αδιέξοδο μας οδήγησε η έλλειψη 
ενοποιημένου και επικαιροποιημένου μητρώου των δικαιούχων των πάσης φύσης κοινωνικών παροχών 
και υπηρεσιών, η ανεπαρκής ενημέρωση του πληθυσμού αναφοράς, η απουσία γεωπληροφοριακού 
συστήματος, η πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη των σχετικών προγραμμάτων. Η οικονομική κρίση ήταν 
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καθοριστικός παράγοντας μεγέθυνσης των προβλημάτων. Οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προστασίας των ευάλωτων ομάδων αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της δημοσιονομικής στενότητας και 
των περιοριστικών πολιτικών λιτότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της κοινωνικής 
προστασίας κρίθηκε επιβεβλημένη για τον καλύτερο συντονισμό, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την 
ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων. 

Η δημιουργία του ΟΠΕΚΑ και η ανάπτυξη πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ευπαθών 
ομάδων είναι συνέχεια καθοριστικών παρεμβάσεων της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια : Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, Εθνικός Μηχανισμός για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και συνοχής, νόμος για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες, 
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α. και κύρωση του 
Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη. Οι πρωτοβουλίες αυτές, αντανακλούν τις προτεραιότητες για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και άνοιξαν νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
και στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, για την 
Υποστήριξη Υπαρχουσών Εφαρμογών, τον Ανασχεδιασμό Υπαρχουσών &  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών, 
καθώς και την υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ στα πλαίσια της 
υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

Η Σύμβαση θα απαιτήσει τις υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού.  Το προσωπικό αυτό θα διαθέτει τις 

απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει την υποστήριξη των υπαρχουσών 

εφαρμογών, την προσθήκη νέας λειτουργικότητας, τον ανασχεδιασμό των υφισταμένων εφαρμογών 

και την ανάπτυξη νέων. Το ακριβές αντικείμενο, θα εξειδικευτεί κατά τη φάση της ανάλυσης των 

απαιτήσεων, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με παράγοντες όπως: αλλαγές στη 

νομοθεσία, ανάγκες για λειτουργικότητα, αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ζήτηση υπηρεσιών, 

βαθμός εξάπλωσης και ζήτησης επιμέρους εφαρμογών και ρυθμός μεταφοράς τεχνογνωσίας από και προς 

το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ.  

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος, με την αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού, θα παρέχει: 

 Υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων 

 Υπηρεσίες προετοιμασίας επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

 Υπηρεσίες ανασχεδιασμού και ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών σε υφιστάμενες εφαρμογές 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης νέων εφαρμογών και λειτουργιών 

 Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας συστημάτων - εφαρμογών 

 Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης  

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ 

 Υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου  
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3.1 Προσφερόμενες Υπηρεσίες για τις λειτουργίες και εφαρμογές του ΟΠΕΚΑ  

Α. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΔΙΚΑ  

Η ΗΔΙΚΑ έχει αναλάβει να υποστηρίξει τον ΟΠΕΚΑ με εφαρμογές που κατηγοριοποιούνται ως κατωτέρω, 
και οι οποίες είναι ενδεικτικές (βλ. και Κεφάλαιο 3.6). Οι εφαρμογές αυτές αναμένεται να αυξηθούν 
ή/και να τροποποιηθούν. 

 

1) Επίδομα Παιδιού  
2) Αναπηρικά Επιδόματα  
3) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ π. ΚΕΑ) 
4) Επίδομα Γέννησης 
5) Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
6) Επίδομα Στέγασης 
7) Επίδομα αναδοχής 
8) Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 
9) Ομογενών 

 
Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης θα αναπτυχθούν επί μέρους εφαρμογές οι οποίες και θα αποτελέσουν τον 
κορμό για τον μετέπειτα σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης των επιδομάτων 

 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων   
 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (MODULES) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

 Παραμετροποίηση των υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη πλατφορμών για τη βελτιστοποίηση, 
την κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων  και  ενδικοφανών προσφυγών κατά των διοικητικών 
πράξεων και  την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη  

 Λειτουργία ανάκτησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών και ταυτότητας οφειλής για κάθε 
καταλογισμένο ποσό 

 Δημιουργία εικόνας των Βάσεων Δεδομένων – read only – και εγχειριδίων τεκμηρίωσης των 
εφαρμογών, για χρήση από την Πληροφορική του ΟΠΕΚΑ 

 

Οι περισσότερες από τις υφιστάμενες εφαρμογές είναι αναπτυγμένες σε περιβάλλον MS.NET και 
επικοινωνούν με Βάση Δεδομένων ORACLE (εκτός και εξειδικεύεται κάτι διαφορετικό για κάποια επί 
μέρους εφαρμογή). 

Οι εφαρμογές αυτές έχουν αναπτυχθεί είτε εσωτερικά στην ΗΔΙΚΑ είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. 

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του, θα λάβουν γνώση όλης της υπάρχουσας τεκμηρίωσης καθώς και θα 
ενημερωθούν και θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας για τις υπάρχουσες εφαρμογές. 

 

Οι Υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται με βάση τις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστές 
ανάγκες αλλά και προβλέψεις ως εξής: 
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3.1.1. Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης Νέων Λειτουργιών σε Υπάρχουσες Εφαρμογές και 
Ανασχεδιασμού αυτών.  

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης και ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών στις επιμέρους 
υπάρχουσες εφαρμογές, ανασχεδιασμό αυτών ή και ανάπτυξη νέων εφαρμογών ως απόρροια των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων ή αιτημάτων αλλαγών των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο, 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κλπ),.  

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω εργασιών εμπίπτουν νέες λειτουργίες που θα υλοποιηθούν με τον 
ανασχεδιασμό για τα συστήματα που αφορούν 

 τις υπάρχουσες εφαρμογές και τις  

 υπάρχουσες υποστηρικτικές οριζόντιες εφαρμογές 
 

Ενδεικτικές ανάγκες που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία υπηρεσιών είναι: 

 Συνεργασία με τα στελέχη του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ σε διαρκή βάση για καταγραφή των αναγκών 

 Ενσωμάτωση των εκάστοτε επιχειρησιακών περιορισμών  / κανόνων 

 Εμπλουτισμός πεδίων για εξειδικευμένες κατηγορίες 

 Παραμετροποίηση λειτουργιών  

 Υλοποίηση νέων λειτουργιών 

 Παραμετροποίηση αναφορών & υλοποίηση στατιστικών αναφορών 

 Διασύνδεση με άλλα συστήματα & Διαλειτουργικότητα 

 Λειτουργικότητες Προνοιακών Επιδομάτων 

 Υλοποίηση Μητρώων και ταυτοποίηση δικαιούχων (π.χ. ταυτοποίηση ΑΦΜ με ΙΒΑΝ, έλεγχος 
έμμεσων μελών κ.λ.π.) 

 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων χρηστών  

 Διαμόρφωση εφαρμογών για πρόσβαση από mobile συσκευές (πχ προσαρμογή interfaces, mobile 
apps, ΑΡΙ για κινητές συσκευές) 

 Ανασχεδιασμός  και εμπλουτισμός ΑΡΙs παράλληλα με κάθε αλλαγή / ενημέρωση που γίνεται στις 
κύριες εφαρμογές, προκειμένου να διατίθενται οι νέες λειτουργικότητες και στα τρίτα συστήματα 

 Δημιουργία νέων δεικτών & αναφορών  

 

Πρόσθετα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδεχομένως να 
διαφοροποιούν ή να προσθέτουν λειτουργίες. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν επί της ουσίας σε νέες υλοποιήσεις modules / υποσυστημάτων / 
επιχειρησιακών κανόνων / configuration items / webservices και «απλές» υπηρεσίες παραμετροποίησης   

3.1.1.α  : Σχεδιασμός και ανάπτυξη: 

 Ανάλυση και σχεδιασμός της λύσης συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση 
διασυνδέσεων 

 Ανάπτυξη της ζητούμενης λειτουργικότητας  

 Τεκμηρίωση (documentation) των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν 

 Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και τη δοκιμαστική 
λειτουργία σε test  περιβάλλον – έλεγχος πιθανών επιπτώσεων στην  λειτουργικότητα του 
Συστήματος 
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3.1.1.β Θέση σε λειτουργία και επαλήθευση καλής υλοποίησης  

 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εφαρμογών, και ενσωμάτωσή των στο παραγωγικό 
σύστημα (deployment) και παρακολούθηση του συστήματος σε όλο το stack λογισμικού για κάθε 
τύπο εφαρμογής  

 Δοκιμές για την επαλήθευση ορθής λειτουργίας σε σχέση με τις απαιτήσεις 

 Εκπαίδευση και επίδειξη on the job των διαχειριστών του συστήματος 

 

3.1.1.γ Απαιτούμενοι ρόλοι: 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι της Ομάδας Έργου είναι οι κάτωθι: 

 Επιχειρησιακός Αναλυτής 

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Ασφάλειας εφαρμογών  

 

3.1.1.δ Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των νέων εφαρμογών θα πρέπει να υλοποιηθεί με σύγχρονες 
τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης, ανοικτές τεχνολογίες - αρχιτεκτονικές και κοινές διεθνείς 
πρακτικές υλοποίησης.  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει τεχνικές code versioning control 

 Η υλοποίηση του User Interface θα πρέπει να ακολουθεί ενιαία τυποποίηση 

 

3.1.2. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών και Λειτουργιών 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης και ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών ως απόρροια των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων ή αιτημάτων αλλαγών των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κλπ).  

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω εργασιών εμπίπτουν λειτουργίες που θα υλοποιηθούν για τα 
συστήματα που αφορούν: 

 τις νέες εφαρμογές 

 τις νέες υποστηρικτικές οριζόντιες εφαρμογές  

 

Οι βασικές άμεσες ανάγκες περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε) την ανάπτυξη Modules για κάθε 
εφαρμογή των πιο κάτω λειτουργιών 

 Aχρεωστήτως καταβληθέντων 

 Aνάρτηση διοικητικών πράξεων 
 

Ενδεικτικές ανάγκες που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία υπηρεσιών είναι: 

 Συνεργασία με τα στελέχη του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ σε διαρκή βάση για καταγραφή των αναγκών 

 Κωδικοποίηση και εισαγωγή προτύπων και κανόνων απόδοσης επιδομάτων 

 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ευφυής αναζήτηση περιεχομένου (metadata)  
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 Κατάρτιση δυναμικών και σύνθετων αναφορών με στόχο την παροχή στοιχείων.  

 Καταγραφή αναγκών για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
εξυπηρετητών για τη φιλοξενία του συστήματος καθώς και της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες και σχεδιαζόμενες υποδομές νέφους, αλλά και τις 
προδιαγραφές και την ανάγκη διασύνδεσης με άλλα συστήματα. 

 Καταγραφή όλων των επιδοματικών πληροφοριών σε βάση δεδομένων με δυνατότητα σύνδεσης με 
λοιπές βάσεις δεδομένων άλλων φορέων. 

 Κωδικοποίηση και απεικόνιση της ροής όλων των σχετικών ενεργειών (workflows) και των εκάστοτε 
εμπλεκόμενων φορέων. 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου με τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου. 

 Αναλυτική καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των διοικητικών διαδικασιών έγκρισης και 
υλοποίησης των επιδομάτων και των σχετικών εγγράφων που αποτελούν τις εισροές και εκροές των 
επιμέρους διαδικασιών. 

 Προγραμματισμός και παρακολούθηση των διαδικαστικών σταδίων της ολοκλήρωσης της απόδοσης 
των επιδομάτων. 

 Υλοποίηση της διεργασίας για την οικονομική διαχείριση, που περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των 
οικονομικών πληροφοριών που αφορούν τα επιδόματα 

 Διαχείριση πληροφοριών, κανονιστικής φύσεως συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα με τα επιδόματα. 

 Ανάπτυξη &Παραμετροποίηση λειτουργιών  

 Υλοποίηση νέων λειτουργιών 

 Παραμετροποίηση αναφορών & Υλοποίηση στατιστικών αναφορών 

 Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Λειτουργικότητες Προνοιακών Επιδοματων 

 Υλοποίηση Μητρώων  

 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων χρηστών  

 Διαμόρφωση εφαρμογών για πρόσβαση από mobile συσκευές (πχ προσαρμογή interfaces, mobile 
apps, ΑΡΙ για κινητές συσκευές) 

 Ανασχεδιασμός και εμπλουτισμός ΑΡΙs παράλληλα με κάθε αλλαγή / ενημέρωση που γίνεται στις 
κύριες εφαρμογές, προκειμένου να διατίθενται οι νέες λειτουργικότητες και στα τρίτα συστήματα 

 Δημιουργία νέων δεικτών & αναφορών  

Πρόσθετα, προβλέπεται να υλοποιηθούν λειτουργίες που θα προκύψουν από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις  

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν επί της ουσίας σε νέες υλοποιήσεις modules / υποσυστημάτων / 
επιχειρησιακών κανόνων / configuration items / webservices): 

3.1.2.α Υλοποίηση Συστημάτων - Εφαρμογών 

 Ανάλυση και σχεδιασμός της λύσης συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση 
διασυνδέσεων 

 Ανάπτυξη της ζητούμενης λειτουργικότητας  

 Τεκμηρίωση (documentation) της εφαρμογής 

 Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και τη δοκιμαστική 
λειτουργία σε test  περιβάλλον – έλεγχος πιθανών επιπτώσεων στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του 
Συστήματος 
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3.1.2.β Θέση σε λειτουργία και επαλήθευση καλής υλοποίησης της εφαρμογής 

 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της εφαρμογής, ενσωμάτωσή της στο παραγωγικό σύστημα 
(deployment) και παρακολούθηση του συστήματος σε όλο το stack λογισμικού για κάθε τύπο 
εφαρμογής  

 Δοκιμές για την επαλήθευση ορθής λειτουργίας σε σχέση με τις απαιτήσεις 

 Εκπαίδευση και επίδειξη on the job των διαχειριστών του συστήματος 

3.1.2.γ Απαιτούμενοι ρόλοι: 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι της Ομάδας Έργου είναι οι κάτωθι: 

 Επιχειρησιακός Αναλυτής 

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Ασφάλειας εφαρμογών  

 

3.1.2.δ Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών  

 Θα διασφαλίζεται η δυνατότητα ομογενοποίησης και διαλειτουργικότητας όλων των εφαρμογών σε 
ένα νέο τεχνολογικά σύγχρονο περιβάλλον  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει τεχνικές code versioning control 

 Η υλοποίηση του User Interface θα πρέπει να ακολουθεί ενιαία τυποποίηση 

 

3.1.3. Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη λειτουργίας του συνόλου των εφαρμογών που είτε 
υπάρχουν, είτε ανασχεδιαστούν, είτε αναπτυχθούν εξ αρχής, και θα απαρτίζουν το σύνολο των 
Συστημάτων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή αυτής. 
Περιλαμβάνεται και η υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας όσων νέων εφαρμογών / νέων λειτουργιών 
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Στόχος των εργασιών αυτών είναι η πλήρης εξάπλωση των 
εφαρμογών και η διασφάλιση της ομαλής καθημερινής τους λειτουργίας. 

Πεδίο Εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών είναι τα κάτωθι υποσυστήματα:  

 Επίδομα Παιδιού  

 Αναπηρικά Επιδόματα  

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ π. ΚΕΑ) 

 Επίδομα Γέννησης 

 Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 

 Επίδομα Στέγασης 

 Επίδομα Ομογενών 

 Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 

 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων   

 Επίδομα  Αναδοχής 

 Ειδική μέριμνα του πληροφοριακού συστήματος για την βελτιστοποίηση, την κοινοποίηση των 
διοικητικών πράξεων - ενδικοφανών προσφυγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη  

 Λειτουργία ανάκτησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών και ταυτότητας οφειλής για κάθε 
καταλογισμένο ποσό  

 Δημιουργία εικόνας των Βάσεων Δεδομένων – read only – και εγχειριδίων τεκμηρίωσης των 
εφαρμογών, για χρήση από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ  
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Οι πιο πάνω εφαρμογές αναφέρονται ως γνωστές κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης της παρούσας 
και θα συμπληρωθούν με όσες αναπτυχθούν και ανασχεδιαστούν κατά  τη διάρκεια της σύμβασης  

 

3.1.3.α Υπηρεσίες παραγωγικής λειτουργίας και συστηματική παρακολούθηση εφαρμογών  

Κατά το διάστημα παραγωγικής λειτουργίας πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες: 

 Περιοδική έκδοση πληρωμών επιδομάτων, έλεγχος αποτελεσμάτων  

 Απάντηση αιτημάτων που υποβάλλονται στο helpdesk 

 Παραγωγή αναφορών και στατιστικών λειτουργίας και άλλων όπως αυτά ζητούνται 

 Δημιουργία και παραμετροποίηση αναφορών (εσωτερικά και προς τρίτους) 

 Εντοπισμός αδυναμιών συστήματος και άμεση προώθηση για εφαρμογή διορθώσεων 

 Καθημερινή και συστηματική παρακολούθηση του συστήματος και διεξαγωγή τυποποιημένων ελέγχων 
(checklists) της εφαρμογής  

 Συνεργασία με τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής– εκπαίδευση on-the-job 

 Καταγραφή σφαλμάτων και προώθηση για πραγματοποίηση προσαρμογών, τροποποιήσεων, 
ρυθμίσεων, βελτιστοποιήσεων (finetuning) παραμέτρων συστήματος και εφαρμογής για τη διασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης και απόκρισης εφαρμογής 

 Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, 

 Καταγραφή νέων στοιχείων για ένταξη στο σύστημα εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη  

 Καθημερινή υποστήριξη διαχειριστών και χρηστών στη χρήση της εφαρμογής 

 Παρακολούθηση συμπεριφοράς του συστήματος κατόπιν ένταξης νέας εφαρμογής ή λειτουργικότητας 
σε παραγωγική λειτουργία, εντοπισμός τυχόν επιβαρύνσεων στην απόδοση και πραγματοποίηση 
κατάλληλων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων όπου απαιτείται 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση επιχειρησιακών θεμάτων που προκύπτουν ως προς τη χρήση 
του προγράμματος και των ενεργειών εμπλεκομένων φορέων 

 Υποστήριξη κατασκευαστών τρίτων λογισμικών που συνδέονται μέσω των APIs στο Σύστημα 

 Αναφορές λειτουργίας συστήματος, σφαλμάτων και μεθόδων αποκατάστασης 

 Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογών (Application Lifecycle Management) σε θέματα όπως versioning, 
build automation, deployment, testing κλπ. 

 

3.1.3.β Προτάσεις και καταγραφή Αναγκών για Διαμόρφωση Πληροφοριακής Υποδομής 

Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία χρήσης των εφαρμογών, καθώς και τις προβλέψεις πλήρους εξάπλωσης 
αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει τις ανάγκες για τις υποδομές εξοπλισμού και έτοιμου 
λογισμικού. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις κάτωθι εργασίες στις εν λόγω υποδομές: 

 Επικαιροποίηση διαστασιολόγησης και προσδιορισμός απαιτούμενων μηχανών 

 Προδιαγραφές ορθής λειτουργίας φυσικής υποδομής 

 Προτάσεις για υποστηρικτικό Λογισμικό, υποδομές (φυσικές και εικονικές) Αρχιτεκτονικής, Ρυθμίσεις  

 Προτάσεις απαιτούμενων πόρων  
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 ενσωμάτωση των εφαρμογών στο πλαίσιο των υπηρεσιών ασφάλειας και απόδοσης στην δικτυακή 
υποδομή του Κέντρου Δεδομένων 

 ρυθμίσεις ένταξης του νέου διαμορφούμενου περιβάλλοντος στις διαδικασίες ενημέρωσης του 
Disaster Recovery Site 

 Έλεγχος ορθής λειτουργίας πληροφοριακής υποδομής 

 

 

3.1.3.γ Εγκατάσταση Νέας Εφαρμογής στην υποδομή – Προετοιμασία περιβάλλοντος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις κάτωθι εργασίες όταν απαιτείται roll-out των εφαρμογών ή εγκατάσταση σε 
άλλα στοιχεία της υποδομής: 

 Εγκατάσταση λογισμικού ΒΔ και ρύθμιση μηχανισμού επικαιροποίησης ΒΔ που έχει αναπτυχθεί  

 Εγκατάσταση λογισμικού application server στους εξυπηρετητές 

 Ρυθμίσεις παραμέτρων λογισμικού webserver 

 Εγκατάσταση εφαρμογής και ρυθμίσεις λειτουργίας 

 Μετάπτωση λειτουργικότητας διασυνδέσεων και βασικών αρχείων εφαρμογής 

 Συγχρονισμός / μετάπτωση δεδομένων από την υφιστάμενη βάση 

 Επικαιροποίηση αρχείων μονάδων / χρηστών με νέα δεδομένα που ενδεχομένως να έχουν υποβληθεί 
στο διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

 Ρυθμίσεις Single Sign On 

 Ρυθμίσεις διασυνδέσεων (πχ με service ΓΓΠΣ / ΑΜΚΑ για πιστοποίηση πολιτών) 

 Εκτέλεση επικαιροποιημένων σεναρίων ελέγχου εφαρμογής στη νέα υποδομή 

 

3.1.3.δ  Δοκιμαστική λειτουργία  - Επιχειρησιακή ετοιμότητα 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δυνητικός αριθμός νέων χρηστών ορισμένων εκ των εφαρμογών είναι 
εξαιρετικά υψηλός, καθίσταται απαραίτητο το περιβάλλον λειτουργίας να δοκιμαστεί εξαντλητικά σε 
συνθήκες υψηλού φόρτου ούτως ώστε: 

 Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και απόκριση του συστήματος ακόμα και σε συνθήκες υψηλής 
ζήτησης 

 Να βελτιστοποιηθεί το “user experience” της εφαρμογής για να διασφαλίζεται η ευχρηστία της 

 Να τυποποιηθούν οι διαδικασίες θέσης σε λειτουργία και ανάκαμψης από τυχόν προβλήματα που θα 
αντιμετωπιστούν 

 Να επιβεβαιωθεί η τεχνική επάρκεια του νέου περιβάλλοντος σε πραγματικές συνθήκες χρήσης 

 Να τεθεί τόσο το σύστημα όσο και ο μηχανισμός υποστήριξης σε κατάσταση επιχειρησιακής 
ετοιμότητας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις κάτωθι εργασίες: 

 Δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής στο νέο περιβάλλον με πραγματικά δεδομένα και χρήση από 
κρίσιμο πυρήνα χρηστών 

 Εκπόνηση σεναρίων  stress tests,  εκτέλεσή τους και μέτρηση της απόδοσης, διάθεσή τους για 
μελλοντική χρήση πριν από κάθε εργασία εξάπλωσης (rollout) 
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 Έλεγχοι κωδικοποιήσεων, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και ρυθμίσεων εξοπλισμού και 
λογισμικού, ολοκλήρωσης συστήματος και διασυνδέσεων, ασφάλειας, ακεραιότητας και ακρίβειας 
δεδομένων 

 Εντοπισμός και εξάλειψη σφαλμάτων τόσο της πληροφοριακής υποδομής όσο και της λειτουργίας της 
εφαρμογής 

 Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων και user manuals) ώστε να 
απεικονίζεται η τρέχουσα λειτουργικότητα και το set-up 

 Κατάρτιση πλάνου εργασιών παραγωγικής λειτουργίας: Ρόλοι και αρμοδιότητες αναδόχου και 
στελεχών αναθέτουσας αρχής, θέσεις εργασίας, reporting 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις προετοιμασίας με τρίτους φορείς 

 Κατάρτιση roll-back πλάνου 

 Επικαιροποίηση πολιτικής backup και disaster recovery 

 Συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή για διάθεση εφαρμογής στο Internet 

 

3.1.3.ε Απαιτούμενοι ρόλοι: 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι της Ομάδας Έργου είναι οι κάτωθι: 

 Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας  

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών 

 Τεχνικός Υποστήριξης 

 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Ασφάλειας εφαρμογών  

 

Το σύνολο των ως άνω Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών θα παρέχεται 
έως την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 

3.1.4. Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης ΗΔΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη 2ου επιπέδου στα εντεταλμένα για την 
υποστήριξη χρηστών στελέχη της ΗΔΙΚΑ, του ΟΠΕΚΑ, μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, αλλά και μέσω 
ειδικού e-mail . Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης του συνόλου των εφαρμογών από τους χρήστες  καθώς και η αμεσότερη και 
πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αιτημάτων και αποριών των χρηστών. 

 

3.2 Υπηρεσίες Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου. 

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν στόχο να συντονίσουν τις εργασίες των διαφορετικών κατηγοριών ανωτέρω 
προκειμένου οι τελευταίες να παρέχονται με την ποιότητα που απαιτείται. 

Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργου περιλαμβάνουν : 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 
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 Επικοινωνία και τακτική συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή (κάτ΄ ελάχιστον εβδομαδιαίος 
προγραμματισμός) 

 Αναγνώριση, οργάνωση και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες να 
εκτελεστούν για την ολοκλήρωση των αντικειμένων του έργου.  

 Αναγνώριση και χρονοπρογραμματισμός διάθεσης των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων του έργου.  

 Ανάθεση ρόλων και καθηκόντων, παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεση των εργασιών της 
Ομάδας Έργου.  

 Εποπτεία της πορείας ολοκλήρωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα.  

 Αναγνώριση των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση του έργου και συγκρότηση 
εναλλακτικών δράσεων και διορθωτικών ενεργειών.  

 Συμμόρφωση με το σχήμα επικοινωνίας και αναφορών προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Συμμόρφωση με το πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 Μέριμνα και ευθύνη για τη συμμόρφωση της Ομάδας Έργου με τους κανόνες εργασίας και ασφαλείας 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Συμμόρφωση με μεθοδολογίες διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων. 

 

Απαιτούμενοι ρόλοι: 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι της Ομάδας Έργου είναι οι κάτωθι: 

 Υπεύθυνος Έργου 

 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

 

3.2.1 Μεθοδολογία διαχείρισης έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του μεθοδολογία 
διοίκησης και διαχείρισης του Έργου στην οποία θα περιγράφει κατ’ ελάχιστον τον τρόπο με τον οποίον 
θα διαχειρίζεται: 

 Την παρακολούθηση προόδου του φυσικού αντικειμένου 

 Την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  

 Τις αποκλίσεις και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση 

 Τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές παροχής των υπηρεσιών 

 Την οργάνωση και το συντονισμό των στελεχών, των ομάδων εργασίας μεταξύ τους αλλά και με 
την Αναθέτουσα Αρχή 

 Τους κινδύνους και τις προτάσεις αντιμετώπισής τους 

 Τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και των παραδοτέων  

 Τις διαδικασίες εκτίμησης της ποιότητας του παραγόμενου αποτελέσματος και των τυχόν 
διορθωτικών δράσεων προσαρμογής και βελτίωσης 

 Τα αιτήματα αλλαγών επί του τρόπου παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών 

 Την οργάνωση και παράδοση των σχετικών παραδοτέων 

 Την τακτική ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και λοιπών εμπλεκομένων 





 

 

Σελίδα 67 

 

Ο υποψήφιος οφείλει στην προσφορά του να περιγράψει τα παραδοτέα, την οργάνωση και το 
περιεχόμενό τους σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Κρίσιμο στοιχείο της μεθοδολογίας διαχείρισης του έργου είναι η μεθοδολογία και ο μηχανισμός 
Ενσωμάτωσης Αλλαγών – Δημιουργίας Εφαρμογών και διαστασιολόγησης της ανθρωποπροσπάθειας 

 

 3.2.2 Συνοπτική παρουσίαση Μεθοδολογίας / Μηχανισμού Ενσωμάτωσης Αλλαγών – 
Δημιουργίας Εφαρμογών  

Ο  Μηχανισμός θα περιλαμβάνει την τυποποίηση της συνολικής διαδικασίας υποβολής, διαχείρισης και 
εφαρμογής ενός αιτήματος αλλαγής– Request For Change (RFC) ή Δημιουργίας Εφαρμογών - και 
συγκεκριμένα: 

 Τη δημιουργία κανόνων για κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αλλαγών με βάση 

συμφωνημένα κριτήρια24.  

 Τη δημιουργία τυποποιημένης φόρμας αίτησης αλλαγής 25. 

 Την αξιολόγηση του RFC από τον Υπεύθυνο  του Έργου. 

 Τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών ανάλυσης, υλοποίησης και ενσωμάτωσης της 

αλλαγής και την εκτίμηση της αντίστοιχης ανθρωποπροσπάθειας. 

 Τον προγραμματισμό της ενσωμάτωσης  της αλλαγής στο Σύστημα.  

 Τον έλεγχο και πιστοποίηση ορθής ενσωμάτωσης σύμφωνα και με τις αρχικές απαιτήσεις. 

 

3.3 Υπηρεσίες Προετοιμασίας περιβάλλοντος και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας 

Η διασφάλιση ενός ώριμου επιχειρησιακού περιβάλλοντος τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του έργου, με δεδομένη τη δυναμική 
φύση των αναγκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται να διαμορφωθεί 
συναντίληψη μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου σε επιχειρησιακό επίπεδο και να τεθούν οι 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου σε σχέση με τις ειδικότερες 
ανάγκες του κυρίου του έργου και της αναθέτουσας αρχής. 

 

3.3.1 Υπηρεσίες προετοιμασίας επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Ο Ανάδοχος είναι αρμόδιος να προετοιμάσει κατάλληλα το επιχειρησιακό περιβάλλον παροχής των 
υπηρεσιών του προκειμένου να καθιερωθούν επακριβώς οι ειδικότερες διαδικασίες διαστασιολόγησης, 
ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών του. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να μελετήσει το υφιστάμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον,  να αναλύσει και αξιολογήσει το επίπεδο ωριμότητας των σχετικών 
διαδικασιών αλλά και τεχνολογικής ετοιμότητας των εφαρμογών και να εκπονήσει προτάσεις για την 
τελική διαμόρφωση αυτών. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ θα αναλάβει 
να ενημερώσει πλήρως τα στελέχη του αναδόχου σε όλα τα θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, 
λειτουργίας και υποστήριξης των υφιστάμενων εφαρμογών.  

                                                           
24

Το βήμα αυτό επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία θα αντιμετωπισθεί το RFC. 

25
Η Αίτηση για Αλλαγή (RFC) πρέπει να περιλαμβάνει μία περιγραφή ή / και την αποτύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών που θέτουν 

οι αιτούντες. 
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Η οργανωμένη ενημέρωση αυτή προς τα στελέχη του αναδόχου, θα λάβει χώρα τους πρώτους Δυο (2) 
μήνες της σύμβασης με επιτόπια παρουσία του αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΗΔΙΚΑ καθώς και με την 
παροχή του διαθέσιμου Υλικού Τεκμηρίωσης υπαρχουσών εφαρμογών, από την ΗΔΙΚΑ προς τον Ανάδοχο 
για μελέτη, αξιολόγηση και εξοικίωση. 

 

Διαθέσιμο Υλικό Τεκμηρίωσης υπαρχουσών εφαρμογών. 

Με την έναρξη του έργου η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο του υλικού που διαθέτει για: 

 Τεκμηρίωση των λειτουργιών και προδιαγραφών των υπαρχουσών εφαρμογών 

 Τεκμηρίωση παραγωγικής λειτουργίας 

 τεκμηρίωση των νέων λειτουργιών αναγκών και προδιαγραφών των υπαρχουσών αλλά και προς 

ανάπτυξη εφαρμογών 
 

3.3.2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Εκπαίδευση από Ανάδοχο προς ΗΔΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας για οποιαδήποτε νέα λειτουργία 
/ εφαρμογή αναπτυχθεί προς την αντίστοιχη Διεύθυνση της ΗΔΙΚΑ, καθώς και την κατάρτιση αναλυτικών 
οδηγιών χρήσης προς τους χρήστες των εφαρμογών 

 
1. Η εκπαίδευση / μεταφορά τεχνογνωσίας για ό,τι αναπτυχθεί προς την αντίστοιχη Διεύθυνση της 

ΗΔΙΚΑ, θα λαμβάνει χώρα τον πρώτο μήνα μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου ανάπτυξης / 
αναβάθμισης εφαρμογών (4 μήνες) και θα συνοδεύεται από το αναγκαίο υλικό τεκμηρίωσης. 
Όπου κρίνεται αναγκαίο θα γίνουν σεμινάρια εκπαίδευσης και στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ . 
Τους τελευταίους 2 μήνες του έργου, θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτική εκπαίδευση, για το 
σύνολο των εφαρμογών. Στην πρόταση του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να γίνουν αναφορές για 
τις συγκεκριμένες προβλέψεις. 

2. Συνολικές & αναλυτικές οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες των εφαρμογών για τους χρήστες στις 
ιστοσελίδες ΟΠΕΚΑ και ΗΔΙΚΑ μετά την ολοκλήρωση της κάθε εφαρμογής. 

Η πρόταση για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του υποψηφίου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

 Την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισής της 

 Τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης  

 Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή),  
(εγχειρίδια χρήσης και υλικό τεκμηρίωσης_ 

 Διενέργεια εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση εκπαίδευσης και εκπαιδευομένων (αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης). 
Σε αυτό το κεφάλαιο να αναλυθεί και η ανάρτηση συνολικών και αναλυτικών οδηγιών για τους χρήστες 
στις ιστοσελίδες ΟΠΕΚΑ και ΗΔΙΚΑ. 

 

Σημείωση: ο Κώδικας ΟΛΩΝ των εφαρμογών και η πνευματική ιδιοκτησία που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο του έργου θα ανήκουν στην ΗΔΙΚΑ, και ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλη την εργασία 

πλήρως τεκμηριωμένη και τον πηγαίο κώδικα με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

3.4 Τόπος Υλοποίησης – Τρόπος εργασίας Στελεχών. 

Οι Υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται είτε στην έδρα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είτε εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας με τον ΟΠΕΚΑ ενίοτε μπορεί να  απαιτείται η μετάβαση ή/και η παροχή των υπηρεσιών 
στην έδρα του Οργανισμού.  
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Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών των στελεχών του. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία ζητείται από την ΗΔΙΚΑ που απαιτείται για την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της σύμβασης 

 να συνεργαστεί κατάλληλα με τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής και των εμπλεκόμενων 
Φορέων 

 Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πρώτη 
προτεραιότητα στης ζήτηση από πλευράς της ΗΔΙΚΑ. Αυτό αφορά και τα στελέχη που θα είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγκεκριμένο έργο αλλά και σε αυτά που θα 
απασχολούνται επιμέρους. 

 

3.5 Ρόλοι και Στελέχωση Ομάδας Έργου – Σχήμα Διοίκησης 

Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη τα οποία αντιστοιχούν 
στους ρόλους που περιγράφονται στα Κεφάλαια 3.1 και 3.24 του Παραρτήματος Ι (και παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά κατωτέρω) και τα οποία καλύπτουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις προσόντων και 
εμπειρίας που τίθενται για κάθε ρόλο, ενώ υπερκάλυψη αυτών θα αξιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης. 

Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να καλύπτει κάποιον ρόλο σε περισσότερες από μία 
κατηγορίες Υπηρεσιών, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις Α/Μ απασχόλησης καθώς και της 
διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο. 

Για την τεκμηρίωση των προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας Έργου, ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του Βιογραφικά της ομάδας έργου σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

3.5.1 Υπεύθυνος Έργου - Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

δύο (2) στελέχη για τους ρόλους «Υπεύθυνος Έργου» και «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου»,  καθένα εκ 
των οποίων θα πρέπει: 

 Να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Ειδικά ο Υπεύθυνος Έργου να διαθέτει πιστοποίηση 
PMP ή ισοδύναμη. 

 Να διαθέτει 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση έργων πληροφορικής,  

 Να έχει υλοποιήσει σε ρόλο Υπευθύνου Έργου (για τον Υπεύθυνο Έργου) ή Αναπληρωτή 
Υπευθύνου Έργου (για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου) δύο τουλάχιστον έργα 
(προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000€ έκαστο)  

Στο σχήμα διοίκησης του έργου  θα προβλέπεται ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου να αντικαθιστά τον 
Υπεύθυνο Έργου σε περίπτωση απουσίας του είτε λόγω αδείας, ασθένειας ή ανωτέρας βίας, και θα είναι 
πλήρως ενήμερος για το έργο. 

 

 

3.5.2 Επιχειρησιακός Αναλυτής 
τουλάχιστον 1 στέλεχος για το ρόλο «Επιχειρησιακός Αναλυτής», που θα πρέπει να διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  
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 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μεθοδολογίες ανάλυσης και μοντελοποίησης επιχειρησιακών 
διαδικασιών, την ανάλυση και απεικόνιση ροών εργασίας, την κατάρτιση επιχειρησιακών 
μοντέλων και την ολοκλήρωσή τους με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

3.5.3 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών  

τουλάχιστον 8 (οκτώ) στελέχη για την ομάδα ενσωμάτωσης & ανάπτυξης φαρμογών για τους ρόλους 
«Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών», καθένα εκ των οποίων θα πρέπει να διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  

 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υλοποίηση (σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο, παραμετροποίηση) 
εφαρμογών) με εμπειρία σε περιβάλλον ανάπτυξης  Micorosoft .ΝΕΤ και Oracle DB. 

 

3.5.4 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών  

τουλάχιστον 1 στέλεχος για την ομάδα ενσωμάτωσης & ανάπτυξης εφαρμογών για το ρόλο «Υπεύθυνος 
Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών» που θα πρέπει να διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  

 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υλοποίηση (σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο, παραμετροποίηση) 
εφαρμογών σε τεχνολογίες ανάπτυξης συμβατές με αυτό των συστημάτων που αφορούν στην 
παρούσα διακήρυξη ) 

.  

3.5.5 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

τουλάχιστον 1 στέλεχος για την ομάδα ενσωμάτωσης & ανάπτυξης εφαρμογών για το ρόλο «Υπεύθυνος 
Βάσης Δεδομένων», που θα πρέπει να διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τίτλο σπουδών  

 8ετή τουλάχιστον εμπειρία σε παραμετροποίηση, διαχείριση και διασφάλιση καλής λειτουργίας 
στα λογισμικά Oracle Database 

 πιστοποίηση στη Διαχείριση Βάσης Δεδομένων Oracle Database 

 

3.5.6 Υπεύθυνος Ασφάλειας Εφαρμογών 

τουλάχιστον 1 στέλεχος για το ρόλο «Υπεύθυνος Ασφάλειας Εφαρμογών» που θα πρέπει να διαθέτει 

 8 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη κεντρικών δικτυακών υποδομών) 
και δικτυακών υποδομών ασφαλείας (Routers, Switches, Load Balancers, firewall, IDS) 

 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ασφάλεια εφαρμογών (application security) ήτοι σε 
ασφάλεια web services, πηγαίου κώδικα, penetration & vulnerability testing, / policies, fault 
injection κλπ. 

 

3.5.7 Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας  

τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος για το ρόλο «Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας», που θα πρέπει να 
διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  

 γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες .Net, Oracle 
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 8ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση, τεχνική υποστήριξη λειτουργίας και διασφάλιση καλής 
λειτουργίας (συντήρηση) λογισμικού εφαρμογών σε on line web εγκατάσταση,  

 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέση συντονιστή ομάδας υποστήριξης λειτουργίας  

 

3.5.8 Τεχνικός Υποστήριξης  

τουλάχιστον δυο (2) στελέχη για το ρόλο «Τεχνικός Υποστήριξης» καθένα εκ των οποίων θα πρέπει να 
διαθέτει: 

 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση, τεχνική υποστήριξη λειτουργίας και διασφάλιση καλής 
λειτουργίας (συντήρηση) σε λογισμικά, και λειτουργικά συστήματα, εφαρμογών λογισμικού σε on 
line web εγκατάσταση 

 Να έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον μία 
ολοκληρωμένη λύση πληροφοριακών υποδομών. 

 

3.6 Ενδεικτική Καταγραφή εκκρεμουσών ενεργειών 

 

3.6.1 Επίδομα Παιδιού 

Η επίλυση των προβλημάτων που αναλύονται παρακάτω είναι αναγκαία προκειμένου να τηρηθούν οι 
επιταγές που θέτει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.  

Μία κρίσιμη εκκρεμότητα αποτελεί η μετάπτωση των δεδομένων από την πλατφόρμα των «παλιών» 
οικογενειακών επιδομάτων.  Αποτελεί προϋπόθεση για το Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων και την ύπαρξη 
ιστορικότητας στο επίδομα.  

Ενδεικτικές Προδιαγραφές παρεμβάσεων στην πλατφόρμα Επιδόματος Παιδιού Α21 

1. Ολοκλήρωση διασύνδεσης με τον ΠΉΓΑΣΟ που θα διασταυρώνει τα στοιχεία των ΙΕΚ ώστε οι 
20.000 πολίτες να μην χρειάζεται να επισυνάπτουν έγγραφα και οι χρήστες του ΟΠΕΚΑ να μην 
ελέγχουν 20.000 επισυναπτόμενα από Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. 

2. Κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων οι αιτήσεις -εφόσον δεν πληρούνται κριτήρια π.χ. 
Εισοδηματικά- να απορρίπτονται από το σύστημα και να ενημερώνεται ο πολίτης σχετικά και για 
τον λόγο απόρριψης. 

3. Να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες του ΟΠΕΚΑ να καταχωρούν διαστήματα χορήγησης στις 
ακυρωμένες αιτήσεις Α21 που έλαβαν επιδόματα παιδιού και δικαιούνται μέχρι την ημερομηνία 
που άλλαξε ο δικαιούχος του επιδόματος.  

4. Διασταύρωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. 

5. Μεταβολές οικογενειακής κατάστασης κατά τη διάρκεια του έτους.  

6. Υποβολή του Α21 σε όσους εμφανίζονται ως μέλη οικογένειας για να υποβάλουν αίτηση Α21( 
χωρίς ακύρωση της αρχικής κοινής αίτησης) εφόσον είναι δυνατόν να δηλώνουν ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό.  

7. Ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ του Μητρώου φορολογούμενων της ΑΑΔΕ  και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ  
σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση που είναι δηλωμένη στο φορολογικό μητρώο και της 
οικογενειακής κατάστασης της αίτησης Α21, καθώς και της πληροφορίας της κατοικίας διαμονής 
του πολίτη  στο εξωτερικό ή όχι που υποβάλλει την αίτηση Α21.  

8. Ηλεκτρονική διασύνδεση της ΗΔΙΚΑ με το Μητρώο Πολιτών. 

9. Ιστορικότητα όλων των ενεργειών των χρηστών. 
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10. Να δοθεί η δυνατότητα οι χρήστες να εισάγουν σχόλια τα οποία θα βλέπουν μόνο οι χρήστες 
ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας.  

11. Να εκδίδονται οι εγκριτικές, απορριπτικές, ανακλητικές  και καταλογιστικές αποφάσεις  του 
επιδόματος παιδιού, στην πλατφόρμα του Α21 κατά χωρική αρμοδιότητα . 

12. Να δοθεί η δυνατότητα ο χρήστης του ΟΠΕΚΑ μέσω της πλατφόρμας να εκτυπώνει τελικές πράξεις 
καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.   

13. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των μεταβολών όπως οι γάμοι και οι θάνατοι των 
τέκνων  που δηλώνονται στις αιτήσεις Α21. 

14. Πρόσβαση των χρηστών στο μητρώο μεταβολών της πλατφόρμας του Α21. 

15. Να δημιουργηθεί η δυνατότητα αποστολής αλληλογραφίας από τους χρήστες  στους πολίτες. 

16. Στις περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτών που δεν συμπληρώνουν μόνιμη και νόμιμη πενταετή 
διαμονή στην Ελλάδα, να ζητείται για τα έτη της πενταετίας που δεν έχουν υποβάλει Ε1 στην 
Ελλάδα, να συμπληρώνουν τη χώρα της Ε.Ε που διέμεναν και για τα έτη της πενταετίας.  

17. Η δυνατότητα έγκρισης εκκρεμών αιτήσεων Α21 που ζητούν επισύναψη δικαιολογητικών με 
αποκλειστική ευθύνη των χρηστών ΟΠΕΚΑ με προσκόμιση φυσικών δικαιολογητικών  

18. Η αναλυτική κατηγοριοποίηση των νέων επισυναπτόμενων δικαιολογητικών των αιτήσεων Α21 
(διαχωρισμός προηγούμενων και νέων) 

19. Η ομαδοποίηση των  αιτήσεων Α21 με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου  στις 
κατηγορίες της πλατφόρμας - επισυναπτόμενα έγγραφα και αναστολές πληρωμής. 

20. Η δυνατότητα αποστολής μαζικών emails σε δικαιούχους. 

21. Να βλέπουν οι δικαιούχοι την εκκαθάριση και τις πληρωμές που έχουν γίνει στους  ΙΒΑΝ τους. 

22. Να στέλνονται αυτόματα ηλεκτρονικά  μηνύματα στις αιτήσεις που τίθενται σε αναστολή από την 
πλατφόρμα ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες. 

23. Να γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση των μεταβολών όπως οι γάμοι και οι θάνατοι των τέκνων  
που δηλώνονται στις αιτήσεις Α21. 

 

  Προδιαγραφές ελέγχου νόμιμων προϋποθέσεων χορήγησης 

24. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων ειδικά στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δηλώνει  ότι είναι  
Πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε, Πολίτης των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή  Ελβετός πολίτης, καθώς και Πολίτης τρίτων Χωρών 
(εκτός της Ε.Ε) να ανοίγει πεδίο όπου θα δηλώνεται αν το τέκνο/α, οποιαδήποτε εκπαιδευτικής 
βαθμίδας μέχρι την ηλικία των 18 ετών βρίσκεται στην Ελλάδα ή  αν είναι 19 ετών βρίσκεται στην 
Ελλάδα  και φοιτά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  στην Ελλάδα. ( Η πληροφορία αυτή, για 
παιδιά σε ηλικία φοίτησης, θα διασταυρώνεται μέσω του  Π.Σ “ myschool” ).  

25. Να καταχωρείται σε υποχρεωτικό πεδίο ο αριθμός μητρώου μαθητή ή σπουδαστή προκειμένου να 
διασταυρώνεται  μέσω του  Π.Σ “ myschool” 

26.  Οι περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα και είναι 
ΑΓΑΜΟΙ/ΧΗΡΟΙ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ άνδρες να υποβάλλεται αίτηση με την επισύναψη  πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης, (το οποίο εφόσον εiναι της αλλοδαπής να είναι επίσημα 
μεταφρασμένο και επικυρωμένο), δικαστικές αποφάσεις ανάθεσης επιμέλειας για ανήλικα τέκνα 
(διαζευγμένοι άνδρες) καθώς και άδειες διαμονής ενήλικων και ανήλικων παιδιών  που δεν έχουν 
την ελληνική ιθαγένεια. 

27. Οι ΑΓΑΜΕΣ/ΧΗΡΕΣ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ μητέρες πολίτες τρίτων χωρών από εδώ και στο εξής να 
επισυνάπτουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (το οποίο εφόσον είναι της αλλοδαπής 
να είναι επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο), δικαστικές αποφάσεις ανάθεσης επιμέλειας 
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για ανήλικα τέκνα (διαζευγμένες μητέρες) καθώς και άδειες διαμονής  των ενήλικων και ανήλικων 
παιδιών που δεν έχουν την  ελληνική ιθαγένεια. 

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών  

28. Δημιουργία ταυτότητας οφειλής για την εύκολη επιστροφή ποσών από τους πολίτες. 

29. Ηλεκτρονική αντιπαραβολή για τις επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών. 

30. Ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των πολιτών που επιστρέφουν τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 

31. Να μπορεί ο πολίτης να εκτυπώνει βεβαιώσεις καταβολής των ποσών ανά έτος για κάθε  
φορολογική χρήση.  

32. Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης σύμφωνα με  την οποία έχουν καταβληθεί ποσά να βγαίνει 
μήνυμα ενημέρωσης ότι αν δεν υποβληθεί νέα αίτηση τα καταβληθέντα μέχρι τότε ποσά 
θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και πρέπει να επιστραφούν. 

33. Συχνότερη επικαιροποίηση των αρχείων JL10 και επιστροφή στον ΟΠΕΚΑ, ώστε να γίνεται 
ανάρτηση των αρχείων αυτών.  

 

 

3.6.2 Προνοιακές Παροχές Αναπηρίας 

 Προδιαγραφές  

1.  Εκτύπωση και αποστολή εγκριτικών αποφάσεων 

2. 
Δυνατότητα έκδοση απορριπτικών αποφάσεων μετά τους Διοικητικούς ελέγχους των χρηστών 
του ΟΠΕΚΑ.  

3. Ανέβασμα στην εφαρμογή νέων σχεδίων αποφάσεων  

4. Οθόνη αναζήτησης αχρεωστήτως ποσών για έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων  

5. Κέντρο επικοινωνίας με ΚΚ 

6. Οθόνη αυτόματων αχρεωστήτως αποφάσεων αλλά και διακοπών μετά 

7. Έλεγχος ΑΦΜ/ΙΒΑΝ 

8. Αλλαγή υπολογισμού αυτόματων και χειροκίνητων εγκρίσεων 

9. Αλλαγή τρόπου έγκρισης επιδόματος ΚΙΝ 
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10. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:  

 

1. ΑΑΔΕ –taxis (φορολογικός κάτοικος εσωτερικού ή εξωτερικού, προστατευόμενα  μέλη, 
φιλοξενία) 

2. Υπουργείο Εσωτερικών  (Μητρώο Πολιτών –δημοτολόγια, ληξιαρχεία),  

3. ΟΑΕΔ (άνεργοι, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση κ.ά),  

4. ΕΦΚΑ-ΗΔΙΚΑ  (μητρώα ασφαλισμένων, συνταξιούχων, δικαιούχων προνοιακών 
επιδομάτων, θανόντων ΑΡΙΑΔΝΗ –ΕΡΓΑΝΗ  κ.ά),  

5. Το ΕΣΕΠΣ για έλεγχο συνταξιούχων (να λειτουργεί αυτόματα)  

6. Το σύστημα του ΙΚΑ  (για τα ένσημα μετά το 2002), 

7. Υπουργείο Παιδείας (myschool, φοιτητική ιδιότητα),  

8. Υπουργείο Μετανάστευσης και ασύλου  

 (νομιμότητα διαμονής) 

9. Υπουργείο Προστασίας του πολίτη -Ελληνική Αστυνομία (μέρος αδειών διαμονής, 
καταγραφή εισόδου και εξόδου στη χώρα από τα χερσαία ελληνοαλβανικά σύνορα κ.ά),  

10. ΕΟΠΥΥ  (για καταβολή νοσηλίων),  

11. ΔΕΔΔΗΕ  (τόπος κατοικίας του δικαιούχου ή του επιτρόπου κλπ)  

11. 
Ολοκλήρωση της μετάπτωσης της ιστορικότητας πληρωμής από τους Δήμους στο Μητρώο 
πληρωμών αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και συνυπολογισμός των πληρωμών από τους 
Δήμους στον υπολογισμό της εφαρμογής μας καθώς και ιστορικότητα μεταβολών. 

12. Οθόνη αναζήτησης χειροκίνητων χρεοπιστώσεων  

13. Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μέσω ΔΙΑΣ  

14. 
Πλήρης υλοποίηση θεμάτων διασύνδεσης με ΟΠΣ ΚΕΠΑ (αιτήσεις που δεν εμφανίζονται και 
γνωματεύσεις που δεν εισάγονται.  

15.  Αυτόματες απορριπτικές αποφάσεις σε status αίτησης «Μη αποδεκτή» και άμεση εκτύπωση  

 

 

16. Στατιστικά στοιχεία 
 

 

a. επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων αντί του ΑΜΚΑ. Να χρησιμοποιηθεί η ΕΡΓΑΝΗ και 
το μητρώο ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική κατάσταση και το ΕΣΕΠΣ για 
όσους λαμβάνουν σύνταξη. Ειδικά στο θέμα της σύνταξης «Φορέα/είδος/ποσό/έναρξη 
συντ. δικαιώματος» 
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b. Παραγωγή  excel με  κόστος ανά ενεργή παροχή.. 

 
c. Ενεργή παροχή με λήξη > 31/12/2030 (εφ’ όρου ζωής)  

 
d. Κάθε μήνα αρχείο απορρίψεων ΔΙΑΣ και αρχείο θανάτων από Αριάδνη.  

 

e. Με βάση τα στοιχεία λήξης γνωματεύσεων από ΚΕΠΑ κάθε μήνα σε ποιους λήγει το ΚΕΠΑ 
σε συνδυασμό με την λήξη επιδόματος  

 
f. Κάθε μήνα στατιστικά δικαιούχων ανά Νομό  

 

g. Ποιοι δικαιούχοι είναι εκτός πληρωμής συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και την αιτία 
(πχ λήξη, θανατοςκλπ) και ποιοι είναι οι νέοι εντός πληρωμής. (επίλυση ζητημάτων με 
παρρατασειςcovid) 

17. 
Να προστεθεί πεδίο "ΕΛΕΓΧΟΥ" στις αιτήσεις που υποβάλλονται με Απόφαση Υγειονομικής 
επιτροπής και απαιτείται έλεγχος και έγκριση  από χρήστες ΟΠΕΚΑ 

18. 
Υλοποίηση τροποποιήσεων φόρμας αίτησης (έγγραφα 12/3/19 και 20/2/2019 για Εγκεφαλική 
παράλυση και Νοητική καθυστέρηση) 

19. Πεδίο "Περιφερειακή Ενότητα" (Αντί Περ. ενότητα να γίνει «Περιφερειακή Δ/νση ΟΠΕΚΑ») 

20. Έλεγχος διακοπών στην Εγκ. παράλυση και κώφωση (με συμπλήρωση 18έτους) 

 

 

3.6.3 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα / (ΚΕΑ) 

1. Κωδικοποίηση των υπηρεσιών στις οποίες παραπέμπουν τα Κέντρα Κοινότητας. 

2. Υλοποίηση webservice με ΟΑΕΔ ώστε να παρακολουθείται η διαδικασία παραπομπής των 
δικαιούχων του ΚΕΑ στον ΟΑΕΔ (3ος πυλώνας) 

3. Διαλειτουργικότητα πλατφόρμας Κέντρων Κοινότητας και του ΚΕΑ.  

4. Δυνατότητα συμπλήρωσης σε ειδικό πλαίσιο του λόγου της ανάκλησης,  όπως συμβαίνει και στην 
αναστολή 

5. Δημιουργία  πεδίου που να δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες του ΟΠΕΚΑ να ορίζουν την ακριβή 
ημερομηνία ανάκλησης μιας εγκριτικής απόφασης  

6. Αυτόματος υπολογισμός για όλες τις περιπτώσεις των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και 
έκδοση καταλογιστικής απόφασης καθώς και κοινοποίησής της από το πληροφοριακό σύστημα. Η 
απόφαση καταλογισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 3 του Ν. 
4520/2018 

7. Παραμετροποίηση πλατφόρμας για την εφαρμογή της ΚΥΑ 25150/557/2019 (Β 2194) και ένταξη 
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των δικαιούχων διεθνούς προστασίας προγράμματος ΕΣΤΙΑ στο ΚΕΑ 

8. Άλλες παραμετρικές παρεμβάσεις στο ΚΕΑ κυρίως βελτίωση στο τι βλέπουν οι πολίτες (καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών από την ίδια την πλατφόρμα για ζητήματα που τους αφορούν-
αποφάσεις διακοπής, αναστολής, αχεωστήτως καταβληθέντα, ημερομηνία κατάθεσης παροχής 
κ.ά.). 

 

 

3.6.4.  Επίδομα Γέννησης 

 

1. Να προστεθούν πεδία όπως email, κινητό και iBAN από την αίτησή τους και το σύστημα να τους 
υποχρεώνει να τα συμπληρώνουν, για να προχωρήσουν τη διαδικασία.  

2. Να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών στην αίτηση από πολίτες και ΚΕΠ.. 

3. Πλήρης ενημέρωση των δικαιούχων ως προς τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή και 
παρακολούθηση της πορείας της αίτησης ιδιαίτερα στα μαιευτήρια.  

4. Βελτιστοποιήσεις στην ροή οριστικοποίησης Αίτησης. 

 

3.6.5.  Επίδομα Στέγασης 

Στο επίδομα Στέγασης απαιτούνται βελτιωτικές παρεμβάσεις στα συστήματα στις εξής περιοχές:  

1. Επεξεργασία αίτησης από ΟΠΕΚΑ 

2. Διαλειτουργικότητες 

3. Εξυπηρέτηση και Ενημέρωση Πολίτη  

4.  Καταλογισμούς και Αχρεωστήτως καταβληθέντα(ισχύει για όλα τα επιδόματα) 

 

1. 
Ανάρτηση στην πλατφόρμα του επιδόματος στέγασης ερωτηματολογίου διάγνωσης αναγκών 
των δικαιούχων του. 

2. 
Δημιουργία μηχανισμού για τον υπολογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της 
ανάλογης επιβολής ποινής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ  των προγραμμάτων ΚΕΑ και 
Επιδόματος Στέγασης.  

3. 
Άλλες παραμετρικές παρεμβάσεις στο Επίδομα Στέγασης και πληροφορίες προς τους πολίτες 
για την εν γένει κατάσταση της αίτησής τους. 

4. 
Δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου για ποσά αναδρομικών πληρωμών, με τον αριθμό 
μηδέν (0) 

5. Να ενημερωθεί το σύστημα σχετικά με αλλαγές σε διοικητικές διαδικασίες 

6. 
Δημιουργία  πεδίου που να δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες του ΟΠΕΚΑ να ορίζουν την ακριβή 
ημερομηνία ανάκλησης μιας εγκριτικής απόφασης  

7. 

Αυτόματος υπολογισμός για όλες τις περιπτώσεις των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και έκδοση καταλογιστικής απόφασης καθώς και κοινοποίησής της από το πληροφοριακό 
σύστημα. Η απόφαση καταλογισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 45 
§ 3 του Ν. 4520/2018  
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3.6.6 Ανάπτυξη αυτοτελών λογισμικών μονάδων (modules) που έχουν επίδραση στο σύνολο των 
επιδομάτων 

 

1.  Καταλογισμοί – Ταυτότητα Οφειλής  

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα για ΚΑΘΕ ΕΝΑ επίδομα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν στον μέγιστο 
και αποτελεσματικότερο βαθμό τη διαδικασία  “Καταλογισμοί-TαυτότηταOφειλής, Λειτουργία Ανάκτησης 
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών και ακολούθως Καταλογισμών (όπου προκύπτει)”.Ανάπτυξη της 
παραμετρικής λογισμικής μονάδας (module) που υποστηρίζει κάθε ένα υφιστάμενο ή νέο πληροφοριακό 
σύστημα επιδόματος αναφορικά με τους καταλογισμούς – ταυτότητα πληρωμής και την δυνατότητα 
καταβολής είτε με ηλεκτρονικό κωδικό είτε με ταυτότητα οφειλής (και το οποίο θα ενσωματωθεί και σε 
άλλα έργα π.χ. Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων).  

 

 

 

Δομικά Στοιχεία Λογισμικού

Συμπλήρωση 

Αίτησης από Πολίτη

Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία 

Αίτησης από 

ΟΠΕΚΑ

Διαλειτουργικότητες

Εξυπηρέτηση - 

Ενημέρωση 

Πολίτη

Καταλογισμοί - 

Αχρεωστήτως 

Καταβληθέντα

GDPR- 

Security

Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων  (χρήστες ΟΠΕΚΑ )

Βαθμός Ωριμότητας (Αξιολόγηση από χρήστες ΟΠΕΚΑ)

1 Επίδομα παιδιού Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Χαμηλός

2 Επίδομα Γέννησης Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Χαμηλός

3 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) Υψηλός Μέτριος Μέτριος Μέτριος Χαμηλός

4 Επίδομα Στέγασης Υψηλός Μέτριος Μέτριος Μέτριος Χαμηλός

5 Επιδότηση Δανείων -Συνεισφορά Δημοσίου Υψηλός Δεν απαιτείται Υψηλός Δεν απαιτείται Χαμηλός

6
Προνοιακές Παροχές Αναπηρίας                          (10 Προνοιακές 

παροχές)

Δεν υποστηρίζεται - 

Απαιτητό
Μέτριος Χαμηλός

Δεν υποστηρίζεται - 

Απαιτητό
Χαμηλός

7 Επίδομα Ορεινών Περιοχών & Mειονεκτικών Περιοχών Υψηλός PD info Υψηλός Μέτριος Χαμηλός

8 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 

9 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες

10 Κοινό Ενιαίο Προσκήνιο  (Front-end) 

11 Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων

12 Αγροτική Εστία - 5 προγράμματα ( in House Εφαρμογή)

13 Επίδομα Αναδοχής (Μη ενεργό επίδομα)

14 Έξοδα κηδείας Ανασφάλ. Υπερηλίκων 

15 Σχολικά Γεύματα

16 Χρηματική Υποστήριξη για Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 

Δ
εν

 υ
πο

στη
ρί

ζε
τα

ι 

Δεν υποστηρίζεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής - Απαιτητό

Δεν υποστηρίζεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής - Απαιτητό

Δεν υποστηρίζεται  - Απαιτητό

Δεν υποστηρίζεται  - Απαιτητό

Δεν υποστηρίζεται   - Απαιτητό 2η προτεραιότητας

Να υποστηρίζεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής - Απαιτητό

Δεν υποστηρίζονται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής - 2ης προτεραιότητας η ανάπτυξη τους, αφού προηγηθεί η 

ανάπτυξη σε υψηλό βαθμό ωριμότητας των δομικών στοιχείων όλων των ανωτέρω μηχανογραφικών έργων

 

 

3.6.7 Συγκεντρωτική κατάσταση απαιτούμενων Διαλειτουργικότητων σε εφαρμογές ΟΠΕΚΑ και 
Μητρώων Δημοσίου  

Οι εφαρμογές του ΟΠΕΚΑ χρειάζεται  να διαλειτουργούν με άλλους φορείς του Δημοσίου για την συλλογή 
των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο των αιτήσεων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών 
αποφάσεων καθώς και για την διενέργεια όλων των πληρωμών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων και των καταλογισμών που τυχόν θα προκύψουν.  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται:  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 
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3.7  Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με 
το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια. 

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή 
των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει 
την λήξη της σύμβασης και την έναρξη της διαδικασίας για την οριστική παραλαβή του έργου. Όπου ο 
Χρόνος παραλαβής εκτείνεται πλέον του χρονοδιαγράμματος του έργου, ουσιαστικά ανήκει στη 
διαδικασία που ορίζει την έναρξη της διαδικασίας για την οριστική παραλαβή του έργου (δηλαδή στις 
Φάσεις 3, 4, 5 & 6) 

Διευκρινίζεται ότι η Φάση 3 περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης Νέων Λειτουργιών σε 
Υπάρχουσες Εφαρμογές, Ανασχεδιασμού αυτών καθώς και τις Υπηρεσίες Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών 
και Λειτουργιών, μιας και ουσιαστικά αφορά ίδιας μορφής εργασίες οι οποίες θα παρέχονται το ίδιο 
χρονικό διάστημα 

1. Οικογενειακή κατάσταση  ΑΡΙΑΔΝΗ, Μητρώο Πολιτών 

2. Δημογραφικά στοιχεία (γεννήσεις, θάνατοι) ΑΡΙΑΔΝΗ, Μητρώο Πολιτών 

3. Στοιχεία κατοικίας (ιδιοκτησία, μισθωτήριο, φιλοξενία) ΑΑΔΕ (ΤΑΧΙS), ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ 

4. 

Νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα 

Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, 
Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου 

ΑΑΔΕ, (ΤΑΧΙS), ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ 

5. Οικονομικά στοιχεία (Ύψος εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή  

Ύπαρξη και αξία περιουσιακών στοιχείων, μισθωτήρια, καταθέσεις 
κ.λ.π.) 

ΑΑΔΕ, ΓΓΠΣ, ΤΑΧΙS, ΕΣΕΠΣ-ΗΛΙΟΣ 

6. Εργασιακή κατάσταση-εγγεγραμμένοι άνεργοι ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ 

7. Ασφαλιστική κατάσταση ΑΤΛΑΣ, ΕΦΚΑ, ΕΣΕΠΣ 

8. 
Εκπαιδευτική κατάσταση (στοιχεία φοίτησης και μητρώου όλων 
των βαθμίδων των εμμέσων μελών) 

ΕΔΕΤ, ΠΗΓΑΣΟΣ, λοιπά μητρώα του 
Υπουργείου Παιδείας, myschool 
(καταγραφή σε αυτό να 
περιλαμβάνει και ΑΜΚΑ) 

9. Ιδιότητα ομογενούς (μητρώο ομογενών), Ευρωπαίοι πολίτες, 
έλεγχος συνόρων  

Ελληνική Αστυνομία 

10. Παραμονή/νοσηλεία σε μονάδες κλειστής φροντίδας ΕΟΠΥΥ 

11. Αστεγία Καταγραφές των Δήμων 

12. ΜητρώοΑναδοχής ΕΚΚΑ 

13. Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Υπουργείο Εσωτερικών 

14. Γνωμοδότηση αναπηρίας ΚΕΠΑ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Διάρκεια 
υλοποίησης 
(ΜΗΝΕΣ) 

Διάρκεια 
Ελέγχου 
Παραδοτέων 
(ΜΗΝΕΣ) 

Διάρκεια ΦΑΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

Προϋπόθεση 
έναρξης 

ΦΑΣΗ 1 
Ανάλυση 
απαιτήσεων 

2 1 3 
Υπογραφή της 
Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 2 
Προετοιμασία 
επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος 

2 1 3 
Υπογραφή της 
Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 3 

Αναβάθμιση και 
ανάπτυξη 
εφαρμογών 

 

16 

1 (για τα 
ενδιάμεσα 
παραδοτέα), 
Περίοδος 
Οριστικής 
Παραλαβής 

16 
Υπογραφή της 
Σύμβασης  

ΦΑΣΗ 4 

Υποστήριξη 
Παραγωγικής 
Λειτουργίας 
Εφαρμογών 

17 

1 (για τα 
ενδιάμεσα 
παραδοτέα), 
Περίοδος 
Οριστικής 
Παραλαβής  

17 
Υπογραφή της 
Σύμβασης  

ΦΑΣΗ 5 Εκπαίδευση 5 (τμηματικά) 

1 (για τα 
ενδιάμεσα 
παραδοτέα), 
Περίοδος 
Οριστικής 
Παραλαβής 

8 (αθροιστικά) 

Ολοκλήρωση 
αντίστοιχου 
τετραμηνιαίου 
κύκλου 
αναβάθμισης 
/ ανάπτυξης 
εφαρμογών  

ΦΑΣΗ 6 
Διοίκηση και 
Διαχείριση έργου 

18 

1 (για τα 
ενδιάμεσα 
παραδοτέα), 
Περίοδος 
Οριστικής 
Παραλαβής  

18 
Υπογραφή της 
Σύμβασης 

 





 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται εποπτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου: 

 

  
Διάρκε
ια 

Προϋπόθεση 
Έναρξης 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 

Φάση 1: Ανάλυση 
απαιτήσεων  

2 + 1 
μήνες 

Υπογραφή της 
Σύμβασης 

                              
   

Φάση 2: Προετοιμασία 
Επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος 

2 + 1 
μήνες 

Υπογραφή της 
Σύμβασης 

                              
   

Φάση 3: Αναβάθμιση 
και ανάπτυξη 
εφαρμογών 

 

16 
μήνες 

Υπογραφή της 
Σύμβασης 

                              

   

Φάση 4: Υποστήριξη 
παραγωγικής 
λειτουργίας 
εφαρμογών 

17 
μήνες 

Υπογραφή της 
Σύμβασης  

               

   

Φάση 5: Εκπαίδευση 
5+3 
μήνες 

Ολοκλήρωση 
τετραμηνιαίου 
κύκλου 
αναβάθμισης / 
ανάπτυξης 
εφαρμογών  

                              

   

Φάση 6: Διοίκηση και 
Διαχείριση Έργου 

18 
μήνες 

Υπογραφή της 
Σύμβασης            

    
   





 

 

3.8  Φάσεις – Παραδοτέα 

Η γενική μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου χωρίζεται στις εξής Φάσεις: 

 

Φάση Φ1: Ανάλυση Απαιτήσεων 

Στο πλαίσιο της Φάσης 1, θα εκπονηθεί το λεπτομερές πλάνο υλοποίησης του έργου με σκοπό τον 
βέλτιστο σχεδιασμό εκτέλεσης όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων. 

Η Φάση 1 αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει: 

 Την αποτύπωση και επικαιροποίηση των επιχειρησιακών αναγκών του φορέα και των επιπτώσεών 
τους στη λειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών 

 Την ανάλυση των απαιτήσεων για λειτουργικότητες που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες 
εφαρμογές και την ταξινόμηση σε «απαιτήσεις ανασχεδιασμού» και «απαιτήσεις νέου 
σχεδιασμού» 

 Τη Μελέτη Εγκατάστασης των συστημάτων στις υποδομές της ΗΔΙΚΑ 

 Τη Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής των προγραμματιστικών τμημάτων του 
έργου 

 Το σχεδιασμό της μεθοδολογίας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στα στελέχη της ΗΔΙΚΑ 

 Το σχεδιασμό των υπηρεσιών Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 1 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π1.1: Σχέδιο Διαχείρισης της 
Ποιότητας του Έργου(ΣΔΠΕ) 

Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο 
Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο 
σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι 
οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με 
βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο 
σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην 
προσφορά του Αναδόχου:  

o Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου / Μεθοδολογία 
διαχείρισης έργου 

o Σχέδιο Επικοινωνίας (communication plan), 

o Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου,  

o Διαχείριση Θεμάτων (issue management), 

o Εκτίμηση – Διαχείριση Κινδύνων (risk management), 

o Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας (Project Quality Plan), 

o Διαχείριση Αλλαγών (change management), 

o Σχήμα διοίκησης, επικοινωνίας και αναφορών προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. Διοικητική Πληροφόρηση – Μηνιαίες εκθέσεις 
προόδου 

Π1.2: Οριστικοποιημένο Τεύχος 
Ανάλυσης Απαιτήσεων 

Αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων του έργου 

 Τη Μελέτη ανάλυσης  απαιτήσεων των υπαρχουσών αλλά και 
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των νέων εφαρμογών των απαιτούμενων αλλαγών και των 
επιπτώσεών τους 

 Τη διαδικασία παροχής των Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης Νέων 
Λειτουργιών σε Υπάρχουσες Εφαρμογές, Ανασχεδιασμού 
αυτών, και Υποστήριξης τους & των Υπηρεσιών Ανάπτυξης 
Νέων Εφαρμογών και Λειτουργιών 

 Τη διαδικασία παροχής των Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών & Υπηρεσίες 
Τηλεφωνικής Υποστήριξης ΗΔΙΚΑ 

 Και τις Υπηρεσίες Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου 

Π1.3: Μελέτη Εγκατάστασης των 
συστημάτων στις υποδομές της 
ΗΔΙΚΑ 

Περιγραφή της εγκατάστασης των εφαρμογών στο περιβάλλον της 
πληροφοριακής υποδομής της ΗΔΙΚΑ 

Π1.4: Σενάρια Ελέγχου Λογισμικού 
και Πλάνο Δοκιμών Ελέγχου 

Μεθοδολογία ελέγχων και δοκιμών, αρχικά σενάρια ελέγχων 

Π1.5: Σχέδιο Εκπαίδευσης Μεθοδολογία και σχέδιο εκπαίδευσης 

 

 

Φάση Φ2: Προετοιμασία επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο της Φάσης 2, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Μελέτη υφιστάμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σε σχέση με τις διαδικασίες και 
ιδιαιτερότητες που αφορούν την παροχή των κύριων υπηρεσιών του αναδόχου (ανάπτυξη και 
υποστήριξη εφαρμογών) και εντοπισμός τυχόν κενών ή επικαλύψεων σε αρμοδιότητες 

 Ανάλυση και αξιολόγηση ωριμότητας των σχετικών διαδικασιών  

 Ανάλυση και αξιολόγηση τεχνολογικής ετοιμότητας των εφαρμογών 

 Εκπόνηση προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των διαδικασιών υποδοχής, εξέτασης, 
διαστασιολόγησης, ανάλυσης και παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και αναβάθμισης εφαρμογών 
και λειτουργικών, καθώς και των διαδικασιών παροχής υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και 
Helpdesk 

Στη Φάση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, το προσωπικό 
της ΗΔΙΚΑ θα αναλάβει να ενημερώσει πλήρως τα στελέχη του αναδόχου σε όλα τα θέματα που 
άπτονται του σχεδιασμού, λειτουργίας και υποστήριξης των υφιστάμενων εφαρμογών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο Κεφάλαιο 3.3.1 του Παραρτήματος Ι. 

Με την έναρξη του έργου η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο ότι διαθέτει σε υλικό για: 

 Για τεκμηρίωση των λειτουργιών και προδιαγραφών των υπαρχουσών εφαρμογών 

 Τεκμηρίωση παραγωγικής λειτουργίας υφιστάμενων εφαρμογών και υποδομών που τις 

φιλοξενούν 

 τεκμηρίωση επιχειρησιακών αναγκών που κατευθύνουν την ανάπτυξη των νέων λειτουργιών  
 

Στην παρούσα Φάση απαιτείται η κατά περίπτωση επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου (ειδικά ως 
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προς τις διαδικασίες ενημέρωσης από το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ) τουλάχιστον για τους κάτωθι ρόλους: 

 Αρχιτέκτων Επιχειρησιακών Εφαρμογών  

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

 Υπεύθυνος Ασφάλειας εφαρμογών  

 Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας  

 Τεχνικός Υποστήριξης 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 2 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π2.1: Αναφορά αξιολόγησης 
ωριμότητας επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος 

 

Περιλαμβάνει  

Τη μεθοδολογία, καταγραφή και αποτελέσματα της ανάλυσης του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος με έμφαση στις συναφείς με τη 
σύμβαση διαδικασίες και ιδιαίτερες απαιτήσεις 

 

Π2.2: Αναφορά αξιολόγησης 
τεχνολογικής ωριμότητας 
εφαρμογών 

Περιλαμβάνει  

Τη μεθοδολογία, καταγραφή και αποτελέσματα αξιολόγησης του 
τεχνολογικού περιβάλλοντος και ωριμότητας των εφαρμογών ΟΠΕΚΑ 

Τα αποτελέσματα της ενημέρωσης και εξοικείωσης των στελεχών του 
Αναδόχου με τις υφιστάμενες εφαρμογές 

Π2.3: Πρόταση διαμόρφωσης 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
και διαδικασιών 

Περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή προτάσεων για τις διαδικασίες 
που θα διέπουν την υποδοχή, αξιολόγηση, διαστασιολόγηση και 
προγραμματισμό εργασιών του αναδόχου σχετικά με την αναβάθμιση 
και ανάπτυξη εφαρμογών και λειτουργιών, καθώς και για τις 
διαδικασίες  υποστήριξης λειτουργίας των εφαρμογών αυτών.   

 

 

Φάση Φ3: Αναβάθμιση και ανάπτυξη εφαρμογών 

Στο πλαίσιο της Φάσης 3, θα υλοποιηθούν τα κάτωθι: 

Ανασχεδιασμός των υφιστάμενων εφαρμογών  

Ανάπτυξη Νέων Λειτουργιών σε υφιστάμενες εφαρμογές & Ενσωμάτωσή τους σε αυτές 

Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών και Λειτουργιών 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης, ωστόσο τα σχετικά περιοδικά 
παραδοτέα (μελέτες απαιτήσεων, υλοποιημένα συστήματα, επικαιροποιημένα σενάρια) θα παραδίδονται 
σε τετραμηνιαίους κύκλους ανάπτυξης / αναβάθμισης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π3.1: Μελέτη απαιτήσεων 
Ανασχεδιασμένων Εφαρμογών 

Ανάλυση λειτουργικών προδιαγραφών Ανασχεδιασμένων Εφαρμογών 
– Νέων Λειτουργιών 

Π3.2: Υλοποιημένα Συστήματα 
Ανασχεδιασμένων Εφαρμογών 

Υλοποιημένο Σύστημα Ανασχεδιασμένων υφιστάμενων εφαρμογών 
με ενσωματωμένες σε αυτές τις νέες λειτουργίες. Υλοποίηση Νέας 
λειτουργικότητας υλοποιημένη / ελεγμένη και ενσωματωμένη στο 
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παραγωγικό περιβάλλον 

Κώδικας Εφαρμογών και τεκμηρίωσή τους (με την ολοκλήρωση κάθε 
εφαρμογής και με την ολοκλήρωση του έργου 

Π3.3 Επικαιροποιημένα Σενάρια 
Ελέγχου Λογισμικού  

Επικαιροποιημένα Σενάρια ελέγχου (User acceptance tests) των 
ανασχεδιασμένων εφαρμογών, βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος 
των Εφαρμογών από επιλεγμένους χρήστες και προγραμματισμός της 
διενέργειας των δοκιμών ελέγχου. Αποτελέσματα δοκιμών και 
ελέγχων - Τεχνική Τεκμηρίωση αλλαγών / νέων λειτουργιών 

Π3.4: Μελέτη απαιτήσεων Νέων 
Εφαρμογών 

Ανάλυση λειτουργικών προδιαγραφών Νέων Εφαρμογών  

Π3.5: Υλοποιημένα Συστήματα 
Νέων Εφαρμογών 

Υλοποιημένο Σύστημα Νέων εφαρμογών. Υλοποίηση Νέας 
λειτουργικότητας υλοποιημένη / ελεγμένη και ενσωματωμένη στο 
παραγωγικό περιβάλλον 

Κώδικας Εφαρμογών και τεκμηρίωσή τους (με την ολοκλήρωση κάθε 
εφαρμογής και με την ολοκλήρωση του έργου 

Π3.6 Επικαιροποιημένα Σενάρια 
Ελέγχου Λογισμικού  

Επικαιροποιημένα Σενάρια ελέγχου (User acceptance tests) των 
ανασχεδιασμένων εφαρμογών, βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος 
των Εφαρμογών από επιλεγμένους χρήστες και προγραμματισμός της 
διενέργειας των δοκιμών ελέγχου. Αποτελέσματα δοκιμών και 
ελέγχων - Τεχνική Τεκμηρίωση  

Π3.7 Αναφορές  - Τεκμηρίωση 

4 τετραμηνιαίες Εκθέσεις – Αναφορές πεπραγμένων τους μήνες 6, 
10, 14 & 18) 

Τεκμηρίωση υλοποίησης Εφαρμογών και ενσωμάτωσής της στο 
παραγωγικό περιβάλλον (με την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής και με 
την ολοκλήρωση του έργου) 

 

 

 

Φάση Φ4: Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών 

Η Φάση 4 περιλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία των υπαρχουσών αλλά και των τελικών πλήρως 
υλοποιημένων εφαρμογών. 

Συνολικά, περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

τη δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία μηχανισμού Help Desk για τη συνεχή υποστήριξη των χρηστών 
των εφαρμογών,  

τη διενέργεια τελικών δοκιμών ελέγχου λειτουργικότητας με στόχο την επιβεβαίωση της ορθής 
λειτουργίας των εφαρμογών.  

Την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας των εφαρμογών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
κεφάλαιο 3.1.3 του παρόντος Παραρτήματος 

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγωγικής λειτουργίας, θα διαμορφωθούν τα επικαιροποιημένα 
εγχειρίδια λειτουργικής τεκμηρίωσης 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 4 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π4.1: Αποτελέσματα δοκιμών Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 
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ελέγχου Καταγραφή των αναλυτικών δοκιμών ελέγχου των εφαρμογών και της 
λειτουργίας τους σε παραγωγικό περιβάλλον 

Αποτελέσματα Ελέγχων  και Δοκιμαστικών λειτουργιών 

Προτάσεις και καταγραφή Αναγκών για Διαμόρφωση Πληροφοριακής 
Υποδομής 

Π4.2: Αναφορά Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Γραφείου 
Υποστήριξης Help Desk 

Περιλαμβάνει περιγραφή των εργασιών  και διαδικασιών για την 
οργάνωση και Λειτουργία Help Desk για την Υποδοχή και Διεκπεραίωση 
Αιτημάτων Χρηστών της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ 

Π4.3 Μηνιαίες Αναφορές 
Εργασιών Παραγωγικής 
Λειτουργίας – Τεκμηρίωση 

17 μηνιαίες αναφορές που περιλαμβάνουν 

Στατιστικά και Αναφορές των παρεχόμενων Υπηρεσιών, προς τρίτους και 
εσωτερικά στην ΗΔΙΚΑ 

Τεκμηρίωση Παραγωγικής Λειτουργίας και παρακολούθησης 
Εφαρμογών  

Τεκμηρίωση υπηρεσιών Τηλεφωνικής Υποστήριξης ΗΔΙΚΑ 

Τεκμηρίωση Λοιπών τεχνικών εργασιών 

 

 

 

Φάση Φ5: Εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της Φάσης 5, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

η διαμόρφωση και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού,  

η εκπαίδευση τόσο των διαχειριστών των εφαρμογών, όσο και των επιλεγμένων χρηστών του Φορέα 
Λειτουργίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την περαιτέρω εκπαίδευση 
των χρηστών, κατά την παραγωγική λειτουργία του έργου.  

Η εκπαίδευση θα παρέχεται μετά τον κάθε τετραμηνιαίο κύκλο ανάπτυξης / αναβάθμισης εφαρμογών και 
το τελευταίο δίμηνο της σύμβασης συγκεντρωτικά. 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των ως άνω χρηστών ανέρχεται στα 14 στελέχη περίπου , δηλ. 10 στελέχη περίπου 
ως χρήστες από το φορέα Λειτουργίας και 4 στελέχη ως-διαχειριστές του Φορέα Λειτουργίας και Κύριου 
του Έργου.  

Με την ολοκλήρωση των συνεδριών εκπαίδευσης, θα διαμορφωθεί έκθεση αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 5 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π5.1: Οριστικοποιημένος 
Οδηγός εκπαίδευσης 

Ο οριστικοποιημένος, αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης, θα 
περιλαμβάνει τα εξής: 

το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισής της 

τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία 
εκπαίδευσης   

οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει συμφωνηθεί με τον Φορέα Λειτουργίας 
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Π5.2: Υλικό Εκπαίδευσης και 
Τεκμηρίωσης 

Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης, με βάση 
τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να 
αξιοποιήσουν το σύστημα. 

Π5.3: Διεξαγωγή Σεμιναρίων 
εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το περιεχόμενο 
και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα πλαίσια 
της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του 
συστήματος  

Παρουσιολόγια εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 

Π5.4: Αναφορές αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εισηγητικών μέτρων για 
μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του Συστήματος (μετά 
από κάθε κύκλο εκπαίδευσης) 

 

 

 

Φάση Φ6: Διοίκηση και Διαχείριση Έργου 

Στο πλαίσιο της Φάσης 6, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Επικοινωνία και τακτική συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή  

 Αναγνώριση, οργάνωση και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες & και 
χρονοπρογραμματισμός διάθεσης των πόρων που είναι αναγκαίοι να εκτελεστούν για την 
ολοκλήρωση των αντικειμένων του έργου.  

 Ανάθεση ρόλων και καθηκόντων, παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεση των εργασιών της 
Ομάδας Έργου.  

 Εποπτεία της πορείας ολοκλήρωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα.  

 Αναγνώριση των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση του έργου και συγκρότηση 
εναλλακτικών δράσεων και διορθωτικών ενεργειών.  

 Συμμόρφωση με το σχήμα επικοινωνίας και αναφορών προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Συμμόρφωση με το πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 Μέριμνα και ευθύνη για τη συμμόρφωση της Ομάδας Έργου με τους κανόνες εργασίας και ασφαλείας 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Συμμόρφωση με μεθοδολογίες διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Φάσης 6 συνοψίζονται σε παραδοτέα στον ακόλουθο Πίνακα: 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π6.1: Οριστικοποιημένο Σχέδιο 
Διοίκησης 

Ο οριστικοποιημένος, αναλυτικός οδηγός Διοίκησης, θα περιλαμβάνει 
τα εξής: 

τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία των 
ομάδων εργασίας   

οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό δραστηριοτήτων, ο 
οποίος θα έχει συμφωνηθεί με τον Φορέα Λειτουργίας 

Π6.2: Αναφορές Διαχείρισης 
Έργου 

18 μηνιαίες αναφορές Υπηρεσιών Διαχείρισης και διοίκησης Έργου  

Περιλαμβάνει επιπρόσθετα και την αναφορά απασχόλησης ανά 
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εργαζόμενο και ανά κατηγορία υπηρεσιών (κάθε μήνα) 

 

Π6.3: Τεκμηρίωση διαχείρισης 
κινδύνων (Risk Register) 

Καταγραφή κινδύνων, εκτιμώμενων επιπτώσεων και μέτρων 
αντιμετώπισης 

 

Π6.4: Τελική Αναφορά 
Τεύχος τεκμηριωμένης αναφοράς των πεπραγμένων σε σχέση με τις 
απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα και τις ποσοτικές και ποιοτικές 
απαιτήσεις του έργου 

 

 

Χρόνος Υποβολής και Διαδικασία Οριστικοποίησης Παραδοτέων 

Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των παραδοτέων του έργου: 

 

Α/
Α 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ης 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ) 

1 Φ1 Π1.1 Σχέδιο Διαχείρισης της Ποιότητας του 
Έργου(ΣΔΠΕ) 

Μ2 1 

2 Φ1 Π1.2 Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων 

Μ2 1 

3 Φ1 Π1.3 Μελέτη Εγκατάστασης των συστημάτων 
στις υποδομές της ΗΔΙΚΑ 

Μ2 1 

4 Φ1 Π1.4 Σενάρια Ελέγχου Λογισμικού και Πλάνο 
Δοκιμών Ελέγχου  

Μ2 1 

5 Φ1 Π1.5 Σχέδιο Εκπαίδευσης Μ2 1 

6 Φ2 Π2.1 Αναφορά αξιολόγησης ωριμότητας 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

Μ2 1 

7 Φ2 Π2.2 Αναφορά αξιολόγησης τεχνολογικής 
ωριμότητας εφαρμογών 

Μ2 1 

8 Φ2 Π2.3 Πρόταση διαμόρφωσης επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος και διαδικασιών 

Μ2 1 

9 Φ3 Π3.1 Μελέτη απαιτήσεων Ανασχεδιασμένων 
Εφαρμογών  

Μ4, Μ8, Μ12, 
Μ16, 

1 για κάθε 
παράδοση 

10 Φ3 Π3.2 

Υλοποιημένα Συστήματα 
Ανασχεδιασμένων Εφαρμογών 

Μ6, Μ10, Μ14, 
M18 

1, για κάθε 
τετραμηνιαίο 
κύκλο 
ανάπτυξης, 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 

11 Φ3 Π3.3 Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου 
Λογισμικού (αναβάθμισης) 

Μ4, Μ8, Μ12 
M16 

1, για κάθε 
παράδοση 
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Α/
Α 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ης 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ) 

12 Φ3 Π3.4 
Μελέτη απαιτήσεων Νέων Εφαρμογών 

Μ4, Μ8, Μ12, 
Μ16  

1, για κάθε 
παράδοση 

13 Φ3 Π3.5 

Υλοποιημένα Συστήματα Νέων 
Εφαρμογών 

Μ6, Μ10, Μ14, 
M18 

1, για κάθε 
τετραμηνιαίο 
κύκλο 
ανάπτυξης, 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 

14 Φ3 Π3.6 Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου 
Λογισμικού (νέες εφαρμογές) 

Μ4, Μ8, Μ12, 
M16 

1 για κάθε 
παράδοση 

15 Φ3 Π3.7 

Τετραμηνιαίες Αναφορές  και εκθέσεις 
πεπραγμένων – Τεκμηρίωση (4) 

Μ6, Μ10, M14, 
M18 

1 για κάθε 
παράδοση και 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 
για την 
τελευταία 

16 Φ4 Π4.1 

Αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου 

Μ6, Μ10,  Μ14, 
Μ18 

1 για κάθε 
παράδοση και 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 
για την 
τελευταία 

17 Φ4 Π4.2 Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου 
Υποστήριξης Help Desk 

Μ2 1 

18 Φ4 Π4.3 

Μηνιαίες Αναφορές Εργασιών 
Παραγωγικής Λειτουργίας – Τεκμηρίωση 
(17) 

Μ2,Μ3,Μ4…..Μ
18 

1 για κάθε 
παράδοση και 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 
για την 
τελευταία 

19 Φ5 Π5.1 Οριστικοποιημένος Οδηγός εκπαίδευσης  Μ7 1 

20 Φ5 Π5.2 Υλικό Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης  Μ7 1 

21 Φ5 Π5.3 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

Μ7, Μ11, Μ15, 
Μ18 

1 για κάθε 
κύκλο 
εκπαίδευσης 
και Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 
για τον 
τελευταίο 





 

 

Σελίδα 89 

Α/
Α 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ης 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ) 

22 Φ5 Π5.4 
Αναφορές αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
εκπαίδευσης 

Μ8, Μ12, Μ16, 
Μ18 

1, Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 

23 Φ6 Π6.1 Οριστικοποιημένο Σχέδιο Διοίκησης  Μ2 1 

24 Φ6 Π6.2 

Αναφορές Διαχείρισης Έργου (18) 

Μ1, Μ2, Μ3,… 
…Μ18 

1 για κάθε 
παράδοση και 
Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 
για την 
τελευταία 

25 Φ6 Π6.2 
Τεκμηρίωση διαχείρισης κινδύνων 

Μ18 Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής 

26 Φ6 Π6.2 
Τελική Αναφορά 

Μ18 Φάση 
Οριστικής 
Παραλαβής  

 

 

Ο Ανάδοχος, υποβάλει την 1η έκδοση κάθε παραδοτέου, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο «Χρόνο 
Υποβολής» του παραπάνω πίνακα. Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου, ελέγχει το παραδοτέο και καταγράφει 
σε πρακτικό τις παρατηρήσεις της, τις οποίες διαβιβάζει στον Ανάδοχο για διόρθωση και υποβολή 
επικαιροποιημένης έκδοσης του παραδοτέου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά παραδοτέο, όσες 
φορές απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της ως άνω προβλεπόμενης «Διάρκειας Ελέγχου» εντός της οποίας 
υποχρεωτικά υποβάλλεται η τελική έκδοση του παραδοτέου προς παραλαβή και στη συνέχεια ακολουθεί 
η διαδικασία παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής από το έλεγχο της 1ης έκδοσης του υποβληθέντος 
παραδοτέου διαπιστώσει ότι πληροί τις συμβατικές απαιτήσεις ακολουθεί η διαδικασία παραλαβής. 

 

3.9 Περίοδος Εγγύησης  

Ως ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του Έργου και με 
χρονική διάρκεια δυο (2) έτη. 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι δυο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της 
ΠΕ. 

 

Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε περιβάλλον 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. παρ.  

Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) – Ρήτρες) και παρέχονται δωρεάν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  
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Περίοδος Εγγύησης – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποκατάστασης βλαβών των 
συστημάτων (Ολοκληρωμένων, εξ 
αρχής ή / και τμηματικά 
ανεπτυγμένων) 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης στο 
Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων (Ticket Management System) 
που θα πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος. 

Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και 
παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εφαρμογές. 

Τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων έτοιμου λογισμικού και 
εφαρμογής/ών. 

Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου 
λογισμικού και εφαρμογής/ών. 

Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου. 

 

Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) – Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που 
ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για τις 
περιόδους εγγύησης.  

Ορισμοί: 

Λογισμικό/Εφαρμογές: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που 
παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη 
λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης. 

Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Συστήματος.  

Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία δεν 
επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος. 

ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της 
βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης 
βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι: 

 έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η ανακοίνωση του 
προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

 έξι (6) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις 
λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης 

Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την 
αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο 
Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι: 
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 οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της δυσλειτουργίας αν η 
ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

 είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας 

 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 
ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και 
ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος 
(λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται 
στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

 

Επιπρόσθετες ρήτρες  

Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική 
περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των ως 
άνω αναφερόμενων ρητρών:  

 επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της 
μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

 δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης). 

 

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του 
πληροφοριακού εξοπλισμού της ΗΔΙΚΑ προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία (τεκμαιρόμενη από τα 
εργαλεία και τις αναφορές διαθεσιμότητας των σχετικών πόρων / υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ) σε παραδοτέο 
του Έργου. 
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Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά την 
υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 
15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 

 Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ 
των δύο μερών. 

 Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα). 

 Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα 
υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον 
χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Ε.Ε.Ε.Σ 

Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται :  

1. Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε 
μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης.   

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου .xml το οποίο θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν  
μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ  της ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ–Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος ΤίτλοςΠτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

ΑπόκτησηςΠτυχίο

υ 

 

 

   

 

 

   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Όνομα Οργανισμού 
Κατηγορία 

προϊόντοςλογισμικού 
ΤίτλοςΠιστοποίησης 

Ημερομηνία 

ΑπόκτησηςΠιστοπ

οίησης 
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ΡΟΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

Στην προτεινόμενη, από τον υποψήφιο Ανάδοχο Ομάδα Έργου, επιλέξατε μία από τις 

ακόλουθες περιγραφές  

 Υπεύθυνος Έργου 

 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

 Επιχειρησιακός Αναλυτής 

 Αρχιτέκτων Επιχειρησιακών Εφαρμογών  

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων 

 Υπεύθυνος Ασφάλειας εφαρμογών  

 Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας  

 Τεχνικός Υποστήριξης 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

  

 

Εργοδότης 

Ρόλος
26

 και 

Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) 

27
Ειδική Αναφορά στα 

αντικείμενα 

απασχόλησης 

ΑπασχόλησηστοΈργο 

Έργο (ή Θέση) 
Περίοδος 

(από – έως) 
Α/Μ

28
 

  

 

  
__ /__ / ___ 

__ /__ / ___ 

 

  

 

  
__ /__ / ___ 

__ /__ / ___ 

 

 

 

                                                           
26

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται:: Υπεύθυνος Έργου, • Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών κλπ. 
27

Σε σχέση με το ρόλο τους και το αντίστοιχο με το προς υλοποίηση έργο αντικείμενο 
28

Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο– Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής 
περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Υπηρεσίες 
Ανάλυσης 

απαιτήσεων 

Α/Μ 

     

2 

Υπηρεσίες 
προετοιμασίας 
επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος 

Α/Μ 

     

3 

Υπηρεσίες 
Ενσωμάτωσης 

Νέων 
Λειτουργιών σε 

Υπάρχουσες 
Εφαρμογές και 
Ανασχεδιασμού 

αυτών - 

Α/Μ 

     

4 

Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης Νέων 
Εφαρμογών και 

Λειτουργιών 

Α/Μ 

     

5 

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 
Παραγωγικής 
Λειτουργίας 
Εφαρμογών  

Α/Μ 

     

6 

Υπηρεσίες 
Τηλεφωνικής 
Υποστήριξης 

ΗΔΙΚΑ 

Α/Μ 

     

7 

Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης 

Στελεχών ΗΔΙΚΑ 

Α/Μ 
     

8 

Υπηρεσίες 
Διοίκησης και 
Διαχείρισης 

Έργου 

Α/Μ 

     

9 Άλλες Υπηρεσίες Α/Μ      

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

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

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

Προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Έδρα: Λυκούργου 10-10551, Αθήνα 

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

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

διζήσεως, υπέρ 

 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: την Εταιρία ……….. οδός …………. Αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης: τις Εταιρίες 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

…… 

ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης Εταιρειών}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 

……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

χαρτοσήμου.         

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

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

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

Προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Έδρα: Λυκούργου 10-10551, Αθήνα 

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

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

διζήσεως, υπέρ  

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό 

……… που αφορά ………………. Συνολικής αξίας ……………………. Σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ένα έτος πέραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης)ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

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

χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε  

 

    

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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